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10 anys recuperant l’Ortoll 
En maig 2011 tres persones van decidir netejar i 
rehabilitar els camins de l’Ortoll. Es va començar 
pel camí d’Adarró que, segons l’historiador Vicenç 
Carbonell, era molt antic, documentat l’any 1079.  

Ens va indicar la seva utilitat ramadera al retrobar 
filloles de marge i una referència de l’any 1879, on 
es llegeix: “un camí o carrerada que des de 
l’ermita de Sant Gervasi va a Cubelles”. Després 
vam saber que era un ramal de la Carrerada a la 
Cerdanya que seguia fins a la Talaia i França. 

Milers de voluntaris han contribuït a que avui, 10 
anys després, tinguem tot el camí recuperat fins al 
C-31, tres km de marges de pedra seca restituïts, 
més de 1000 arbres i arbustos plantats, un rellotge 
de plantes remeieres en ple rendiment, la Ronda 
Adarró-Ortoll i el camí ramader senyalitzats i, 
sobre tot, milers de passejants gaudint-lo. 

   
Un tram del camí d’Adorró abans i després de la recuperació.  



 

Mou els senyals ja! 

El govern municipal segueix sense complir la 
promesa del Pla de Municipal Urbana Sostenible 
de “crear un espai còmode i segur per als vianants 
utilitzant l’espai del voral de la C-246a segregat de la 
calçada mitjançant peces separadores. 

Voluntaris de Garraf Coopera van fer el camí en  
març i abril, i ara l’organització han lliurat una 
sol·licitud a l’Ajuntament que demana 1) que faci 
les gestions necessàries per desplaçar els 4 senyals 
que dificulten el pas dels vianants i 2) que instal·li 
les peces separadores previstes al PMUS... JA! 

    

 

Els 4 senyals que fan nosa. 
Dificulten el pas dels vianants 
al nou camí fet per voluntaris 
entre la rotonda del c. Dr. 
Zamenhof i l’inici del camí 
Corral d’en Cendres. Pots llegir 
el text de la sol·licitud aquí. 
 

https://garrafcoopera.wixsite.com/garrafcoopera/single-post/el-govern-municipal-incompleix-el-pla-de-mobilitat-urbana


 

  Exposició: Camins retrobats 

 
Fins el 14 de juny es pot veure una exposició de 
Garraf Coopera a la biblioteca Joan Oliva a 
Vilanova i la Geltrú. És una mostra de la 
recuperació de les carrerades que hi ha al terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú.  

Les carrerades són les vies que servien per conduir 
el bestiar a peu d’un lloc a altre, per comercialitzar 
o entre les pastures d’hivern i d’estiu. La 
recuperació d’aquestes vies es fonamental per la 
ramaderia i per restablir sinergies sostenibles.  

La mostra ens apropa uns exemples de vies en les 
quals han treballat i treballen voluntaris de Garraf 
Coopera.. 



 

  Projecte d’ajut humanitari 
Garraf Coopera està elaborant un projecte d’ajut 
humanitari i dissenyant una campanya solidària 
amb el propòsit de captar fons per enviar-los a la 
cooperativa, Justa Trama de Brasil i, així, 
cofinançar la preparació de  cistelles bàsiques 
d’alimentació i higiene. Es repartiran a la població 
depenent de la Justa Trama i a les famílies en risc. 

La COVID-19 està ocasionant estralls al Brasil. 
Encara que la situació és desigual, segons els estats 
i els seus governs, constatem que a la majoria del 
país no hi ha llits hospitalaris suficients, recursos, 
equipament per personal sanitari o tests per a la 
població. El Brasil és el segon país del món amb 
més morts per la COVID-19.  

 
Repartiment de cistelles de cistelles bàsiques al Brasil. Pots llegir més sobre la 
delicada situació al Brasil aquí. 
  

https://garrafcoopera.wixsite.com/garrafcoopera/single-post/garraf-coopera-promou-un-projecte-d-ajut-humanitari-al-brasil

