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10 anys
recuperant l’Ortoll

10 anys
cooperant amb Brasil



Fes-te soci(a)
Garraf  Coopera  rep  diners de  particulars  en
forma de quotes de soci(a) / aportacions puntuals.
Gràcies a això, es dota a l’associació d’una base
econòmica  per  tal  de  gestionar  projectes  de
mitja/llarga durada de forma desinteressada i en
benefici de tothom. No tenim càrrecs retributius
i la quota es destinarà íntegrament a la finalitat
de  l'associació  en  matèria  de  mediambient  i
cooperació internacional.

Així, el soci també pot participar activament en
el  funcionament  i  en  les  assemblees  de
l’associació amb veu i  vot.  Si  vols ser soci/a,  us
demanaríem establir una transferència de forma
periòdica a Garraf Coopera amb la vostra entitat
bancària.  L'import  de  la  quota  i  freqüència  la
decideix  el  propi  soci  i  s’ha  de  fer  al  nostre
compte de la Caixa d’Enginyers:

IBAN: ES95 3025 0031 1414 0000 5077
També  podeu  col·laborar  amb  una  aportació
puntual. Una vegada fet el pagament, si us plau us
agrairem  que  ens  feu  arribar  un  mail  a
garrafcoopera@gmail.com amb les vostres dades
personals per poder acreditar-vos com a socis o
col·laboradors. 

mailto:garrafcoopera@gmail.com


Campanya d’ajut a Brasil
La Covid 19 a Brasil està destruint milers de vides i 
posant a milions de famílies en la més absoluta 
pobresa. Garraf Coopera, la Justa Trama i altres 
entitats de Brasil fan una crida a la solidaritat per 
financiar la compra i distribució de “Cestas 
básicas” elaborades amb arròs, fesols, mantega, oli, 
pasta, pa, llet, fruita i productes bàsics d’higiene.

Els productes es compren a cooperatives locals 
d’economia social i cada cistella bàsica, amb un 
cost de 20€ per unitat, alimenta una família de 4 
membres durant 20 dies. Per la campanya, que 
compte amb el suport d’ajuntaments catalans i el 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
hem creat el compte Garrafcoopera d’Instagram, 
on podeu trobar més informació per donar suport. 
També habilitem el compte corrent de Garraf 
Coopera: ES95 3025 0031 1414 0000 5077 
(Concepte: Cestas Básicas Brasil, ID del donant i 
evt. e-mail si vols saber com marxa la campanya).



Digitalizant la història
Comença  el  tercer  any  de
col·laboració amb en Vicenç
Carbonell  (a  la  foto)  per
digitalitzar el seu treball de
60  anys  documentant  els
topònims i  la història de la
Vegueria del Penedès.

Garraf Coopera ha digitalitzat, escanejat i passat a
Word 12.000 fitxes de cartró a dues cares escrites
a  màquina  i  a  mà.  Encara  en  falten  1.500  per
acabar aquesta part. També, hem digitalitzat més
de 250 articles d’en Vicenç (1.200 pàg.).

Amb l’Arxiu Històric del Garraf hem col·laborat
en la digitalització i classificació de 2.500 fotos en
blanc  i  negre.  Actualment  estem  classificant-ne
700  digitals  de  llocs  interessants  (masies,  pous,
corrals, molins, camins ramaders) que feia anys en
Vicenç els havia donat i calia informatitzar. 

A partir de les fitxes hem documentat els camins
ramaders de Vilanova i lliurat la informació a Medi
Ambient de l’Aj.  de Vilanova  i  la  Geltrú.  Tenim
més de 40 gravacions en vídeo de l’estat actual de
masies  i  edificacions  importants.  En  un  any
podrem acabar tot aquest procés, i  caldrà veure
què podem fer en altres àrees com mapes etc.



Digitalizant la història
Comença  el  tercer  any  de
col·laboració amb en Vicenç
Carbonell  (a  la  foto)  per
digitalitzar el seu treball de
60  anys  documentant  els
topònims i  la història de la
Vegueria del Penedès.

Garraf Coopera ha digitalitzat, escanejat i passat a
Word 12.000 fitxes de cartró a dues cares escrites
a  màquina  i  a  mà.  Encara  en  falten  1.500  per
acabar aquesta part. També, hem digitalitzat més
de 250 articles d’en Vicenç (1.200 pàg.).

Amb l’Arxiu Històric del Garraf hem col·laborat
en la digitalització i classificació de 2.500 fotos en
blanc  i  negre.  Actualment  estem  classificant-ne
700  digitals  de  llocs  interessants  (masies,  pous,
corrals, molins, camins ramaders) que feia anys en
Vicenç els havia donat i calia informatitzar. 

A partir de les fitxes hem documentat els camins
ramaders de Vilanova i lliurat la informació a Medi
Ambient de l’Aj.  de Vilanova  i  la  Geltrú.  Tenim
més de 40 gravacions en vídeo de l’estat actual de
masies  i  edificacions  importants.  En  un  any
podrem acabar tot aquest procés, i  caldrà veure
què podem fer en altres àrees com mapes etc.

Nou projecte de cooperació
Enguany  Garraf Coopera ha donat 2.000 € de fons
propis per al projecte “Tramando e tecendo para
uma  sociedade  sustentàvel”  de  la  Justa  Trama  i
hem  presentat  a  concurrència  pública  de
subvencions als ajuntaments de Sant Pere de Ribes
(uns  7.000  €)  i  de  Vilanova  (uns  18.000  €).  Els
diners  es  destinaran a  formació,  maquinària,
plaques solars i personal. 

Fa poc, hem presentat les memòries justificatives
dels recursos enviats l’any passat explicant el què
s’ha  fet,  com  s’ha  fet  i  l‘impacte  d’aquestes
subvencions en la cadena de la Justa Trama.

Garraf Coopera, com a tal, vam aportar uns 4.000
€, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes uns 5.500 € i
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú uns 11.800 €
per maquinaria, formació i per a la contractació de
dues persones encarregades de la venda online i de
la gestió interna de la cooperativa.

 Tres dones de 
la cooperativa 

la Justa Trama 
treballant amb 

cotó ecològic.


