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Ortoll sense cotxes 
Des del passat juliol, el tram del camí de Sant 
Gervasi entre el pas sota la via a Adarró i 
l’aparcament a Sant Gervasi-Miramar és 
exclusivament per a vianants i ciclistes (i vehicles 
de veïns, policia, etc.). L’Ajuntament ha anunciat, 
que aquesta tardor, també, es restringirà el 
trànsit de cotxes al tram entre les escoles  Llebetx 
i Canigó.  

Amb això s’acaba una llarga lluita que va 
començar fa gairebé sis anys quan la Plataforma 
Defensem l’Ortoll recolzada per Garraf Coopera, 
l’APMA, la Talaia, els Amics d’UNESCO, l’AMPA 
de Llebetx i la Frontissa van lliurar una instància 
que demanava la pacificació d’aquest camí.  

  
Llegiu aquí el nostre fotoreportatge sobre el camí de Sant Gervasi, ara i abans.  

 

https://garrafcoopera.wixsite.com/garrafcoopera/single-post/2020/09/07/Els-cotxes-sen-van-de-l%E2%80%99Ortoll


 

Projectes de cooperació 
Garraf Coopera ha presentat dos projectes de 
cooperació als ajuntaments de Vilanova i la Geltrú 
i Sant Pere de Ribes, respectivament, per donar 
suport econòmic i financer a la Justa Trama, una 
xarxa de cooperatives constituïda per 450 famílies 
en cinc estats de Brasil. La cooperativa es troba en 
plena transformació cap a la producció de roba 
ecològica a partir del cotó orgànic proveït pels 
camperols dels cinc estats. Els projectes preveuen 
inversions en la producció d’energia neta amb la 
instal·lació de plaques solars a la seu de la Justa 
Trama, en campanyes de comercialització de la 
roba produïda i en formació en tècniques de 
producció.  

Fa vuit anys que Garraf Coopera i els ajuntaments 
de la comarca col·laboren amb la Justa Trama. 
D’aquesta cooperació s’ha fet un documental que 
s’estrena el 8 d’octubre. Veieu aquí el tràiler: 

 

 

https://youtu.be/dwZmhJrJDt4
https://youtu.be/dwZmhJrJDt4


 

Vols ser voluntari? 

 
Garraf Coopera és molt més que plantar, podar i 
col·locar pedres. Necessitem gent per regar, 
desbrossar, fer articles per la premsa i les xarxes 
socials, repassar fitxes sobre el patrimoni històric, 
organitzar passejades, tallers i xerrades, fer 
activitats amb centres escolars, redactar 
projectes de cooperació i de custòdia de la natura, 
fer drenatges, camins i jardineres, encarregar-se 
de tasques administratives i comptables... i mil 
coses més. 

Per aconseguir voluntaris per a totes aquestes 
feines i assegurar que els nous voluntaris tinguin 
una bona acollida i formació, s’ha fet un Pla de 
Voluntariat ja en marxa des de fa un mes. 

Aquí pots llegir un article sobre el pla i què implica 
ser voluntari a Garraf Coopera. 
I aquí trobaràs el Pla de Voluntariat en format pdf. 

https://garrafcoopera.wixsite.com/garrafcoopera/single-post/2020/09/14/vols-ser-volunt%C3%A0ria
https://1be60e71-8322-4b2f-a5b9-f3bd3e642eb0.filesusr.com/ugd/cd63e7_62c6bebb701a45dda051686c39f470bd.pdf


  

Nou camí a la Carrerada 

 
Garraf Coopera i l’Ajuntament de Vilanova faran 
un nou camí arbrat de 740 m a la Carrerada. El 
camí travessa la zona verda que hi ha al costat mar 
de la C-31 i connectarà amb els antics camins de 
Santa Llúcia i d’Adarró, recuperats per voluntaris 
durant els últims vuit anys. Els tres camins 
constituiran junts el final/inici de la Carrerada de 
la Cerdanya, el principal camí ramader entre els 
Pirineus i la costa catalana. 

El nou camí segueix una línia d’arbres existents i 
tindrà, a més a més, 50 arbres nous aportats per 
l’empresa Valoriza com a compensació pels arbres 
recent plantats que, per errada, van tallar quan 
aquest estiu desbrossaven tota la zona. 

 

Dos 
col·laboradors 
de Garraf 
Coopera 
marquen l’inici 
del nou camí 
amb una 
pedra. 

 



 

La Justa Trama en 
temps de pandèmia 

 

“Mai ens havíem pensat 
que al maig passaríem 
dels 1.000 morts diaris. 
És molt trist el govern 
que tenim, encara més 
en aquest moment. No 
tenim paraules per 
classificar l’assassí què 
està seient.”  
 

Les paraules són de Nelsa Nespolo, presidenta de 
la cooperativa La Justa Trama, que ens ha enviat 
un testimoni emotiu de com el COVID-19 ha 
afectat la vida a les cooperativistes brasileres i com 
la cooperativa s’ha posat en marxa per fer 
mascaretes i repartir cistelles d’aliments a la gent 
que s’ha quedat sense ingressos per la pandèmia.  

Brasil segueix amb una mitjana de més de 1.000 
morts/dia, i no hi ha cap indici que la corba baixi. 
Garraf Coopera treballa des de fa molts anys amb 
la cooperativa de cotó orgànic La Justa Trama per 
millorar les condicions de vida de les treballadores 
brasileres. Llegeix tot el testimoni de Nelsa aquí. 

https://garrafcoopera.wixsite.com/garrafcoopera/single-post/2020/09/12/La-Justa-Trama-en-temps-de-pand%C3%A8mia


 

Tallers i xerrada a la 
Setmana de la Natura 

Amb ocasió de la Setmana de 
la Natura, Garraf Coopera 
organitza tres actes públics a 
finals d’octubre: 

Diumenge 18/10 a les 10 h al 
Turó del Seu: Taller sobre  
“Propietats, cultiu i 
aprofitament de l’aloe vera” 
amb Piuà (Pilar López). 

Diumenge 25/10 a les 10 h al 
camí de Sant Gervasi davant 
l’ermita: Taller sobre “Com 
construir un marge de pedra 
seca”.  

I en una data i un lloc encara 
sense determinar farem una 
xerrada de Vicenç Carbonell 
sobre “La toponímia del 
Penedès” 

Més informació i inscripció 
dins de poc a la nostra pàgina 
web. 

 

 
Aloe vera a l’Ortoll. 

 
Voluntaris aprenent a fer 
marges de pedra seca a l’Ortoll. 

 
El marge que recuperarem al 
taller.  

 
Vincenç Carbonell. 

 


