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  Vardığım ilk günden beri pozitif enerjisiyle beni sevindiren bir yer Can Pipirimosca. Organik 

tarımın dışında bir çok etkinliğin de olduğu bir yer. Sanatsal etkinlikler, workshoplar, çalışma 

kampları.... 

  Can Pipirimosca’ya Barcelona’dan tren ile vardım. Tren istasyonundan çıkıp yürümeye 

başladıktan birkaç dakika sonra sürpriz bir şekilde Pere bana seslendi ve arabasıyla alıp beni çiftliğe 

götürdü. Çiftlik Pere’nin ailesine ait. Uzun bir süredir çiftliği organik tarım ile tekrardan hayata 

geçirmiş. Gelir gelmez bana etrafı tanıttı. Eşyalarımı odama (EVS gönüllüleri tek kişilik odalarda 

kalıyor) bıraktım ve diğerleriyle tanışmaya indim. İlk geldiğim gün çalışma kampından dolayı oldukça 

kalabalıktı. Ertesi gün birçok kişi ayrıldı. Çiftlik otoban kenarında, şehre iki km. uzaklıkta konuşlanmış 

durumda. Şehre bisikletle veya yürüyerek ulaşmak mümkün.  

 

 

 



 

 

Valls, Barcelona’ya 100 km. uzaklıkta gayet küçük ve sessiz bir şehir. Genellikle Katalan dili konuşulsa 

da göçmenlerin yoğunluğu ve oluşturduğu çeşitlilikten dolayı İspanyolca duymak da mümkün. Pere 

şehrin tam merkezinde, terkedilmiş boş bir alanı değerlendirerek topluluk bahçesi kurmuş. Bu 

bahçeye kim yardım eder ve sahiplenirse ekilip biçilenden kendisine pir pay alabilir. Tam şehrin 

merkezinde olması insanların ilgisini çekiyor. Birçok insan bilgi almak için ziyaret ettiği de oluyor. Biz 

de bazen bahçeyi sulamak bazen de bir araya gelmek için burda buluşuyoruz. Öyle ya bahçenin amacı 

sadece organik sebze ve meyve değil aynı zamanda insan ilişkilerini 

güçlendirmek.

 
 

  Çiftlikte her şey çok güzel organize edilmiş. Sulama sisteminden gübrelemeye kadar. Bize 

sadece meyve ve sebzeleri dalından koparmak kalıyor. Günlük ortalama harcadığımız efor 4-5 saat. 

Bir önceki akşamdan sabah kaçta kalkacağımız organize edip, havanın sıcaklık durumuna göre erken 

veya geç de başlayabiliyoruz. Çiftlikte yemekler gönüllüler tarafından ateşte pişiriliyor. Sabah 

kahvaltısı bireysel. Öğlen pişirilen yemek akşam da yeniliyor. Çeşitliliğin artması açısından, sebzeler ve 

meyveler başka çiftliklerden takas ediliyor. Çürümeye yakın olanlar öncelikli olarak pişiriliyor. Sık sık 

çürük taze ayıklaması yapılıp sebzeler ve meyvelerin durumuna göre konserve  yapılıyor. Çiftlikte 

tuvalet sistemi compost denilen gübre yapmak içinde kullanılan bir tip. Duş ise solar panel ile sıcak su 

sağlıyor. Kış aylarında sıcak su yok maalesef. Ayrıca kullanabileceğimiz bir sürü alet ve çalmak için 

çeşitli enstrümanlar mevcut. Yaratıcı fikirleri olup hayata geçirmek isteyenler için güzel fırsat. 

 



  
   

 

 

       Özetle, şu ana kadar geçen sürede kaldığım yerden, insanlardan, organik besleniyor oluşumuzdan 

ve güzel enerjiden dolayı mutluyum. Umarım her zaman böyle devam eder. 
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