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Retorn a l’Ortoll 
Aquest més de juny tornarem a treballar amb 
normalitat a l’Ortoll-Sant Gervasi per recuperar 
aquest meravellós espai verd. L’estat d’alarma va 
obligar-nos a suspendre el dia de treball previst pel 
tercer diumenge de març, i fins el dissabte 2 de 
maig no hi vam poder fer res de res. Durant el més 
de maig, poc a poc,  hem començat a preparar els 
horts i fer altres petits treballs que es podien fer 
sense risc de contagi entre nosaltres mateixos, i 
centenars de persones que han aprofitat les Fases 
0 i 1 per fer esports i passejos al Circuit d’Adarró 
i el Turó del Sèu, que protegim. Esperem tornar-
vos a veure per treballar el tercer diumenge del 
mes i els dilluns de 9 a 13 h. 

 



 

Mascaretes de cooperació 
Fa anys que Garraf Coopera, amb ajuts dels 
ajuntaments de la comarca, col·laborem amb la 
xarxa Justa Trama de la qual forma part Univens. 

Davant la COVID-19, la cooperativa Univens de 
Porto Alegre (Brasil) ha començat a produir 
mascaretes de cotó orgànic per a persones sense-
sostre, treballadores, autònoms, drapaires, 
hospitals i centres de salut, etc. Les mascaretes es 
tallen en la pròpia cooperativa i es cusen a les 
cases de les 23 treballadores. Ja s’han repartit  més 
de 28.000 mascaretes i, també, unes mil bosses 
amb aliments per als més necessitats. Ara, Garraf 

 
 

Llegueu més AQUÍ a la nostra pàgina web. 

 

Coopera 
hem decidit 
comprar mil 
d’aquestes 
mascaretes. 
Una part la 
donarem a 
col·lectius en 
risc, la resta 
vendrem al 
preu de 4 €. 

https://garrafcoopera.wixsite.com/garrafcoopera/single-post/2020/06/01/Mascaretes-de-cooperaci%C3%B3


 

Congelada la lluita 
contra el Canvi Climàtic 
Al mes de novembre de 2018, cinc entitats de 
Vilanova i la Geltrú van presentar una moció al ple 
municipal en què es demanava dedicar el 0,5% de 
la recaptació anual de l’IBI a mesures per a la lluita 
contra el Canvi Climàtic. El ple va votar per 
unanimitat la seva aprovació. Com que no es va 
aprovar un nou pressupost i el govern, durant 
2019, va treballar amb pressupost prorrogat, no 
es va incorporar cap partida al respecte. 
Desprès de les eleccions municipals al maig de 
2019, es forma el govern d’Esquerra Republicana, 
Junts X Cat i CUP. En una instància de setembre 
es demana l’aplicació immediata de la moció i 
s’adjunten una sèrie de propostes: la creació d’una 
partida extraordinària del 0,5% de la recaptació de 
l’IBI (170.000 euros aprox.) i la creació d’una 
comissió tècnica municipal amb participació de 
les entitats signants per acordar mesures 
concretes.  
Transcorreguts 18 mesos des de l’aprovació de la 
moció per unanimitat, només silenci. Jutgin 
vostès. “Farem la revolució perquè les coses es 
mantinguin com estaven”.  

 



  

Recuperarem la ciutat 
La Coordinadora d’Entitats pel Clima del Garraf 
s’ha adherit a la campanya Recuperarem la Ciutat 
que demana «un pla de desconfinament en què es 
prioritzin les persones i la mobilitat justa i 
sostenible envers l'ús del vehicle privat.»   

 

El vídeo de la campanya Recuperarem la Ciutat 

La coordinadora, de la qual forma part Garraf 
Coopera i altres entitats de la comarca, ha fet una 
declaració conjunta que, a més de recolzar 
aquesta campanya, demana a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú que «emprengui totes les 
actuacions possibles per millorar la qualitat de 
l’aire i no tornar a l’anterior “normalitat”. Llegueu 
tota la declaració i més sobre la campanya AQUÍ. 

https://youtu.be/pp81l6qXdHY
https://garrafcoopera.wixsite.com/garrafcoopera/single-post/2020/05/27/Confinem-els-cotxes---Recuperarem-la-ciutat

