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1. INTRODUCCIÓ
Durant l’any 2014, el Consorci ha seguint impulsant la seva tasca , basada
en les seves principals línies d’actuació, la coordinació i suport a les
activitats
que
desenvolupen
els
ajuntaments;
la
coordinació
i
desenvolupament d’activitats pròpies, i la difusió i sensibilització de tota la
temàtica relacionada amb el litoral i el mar.
Les dificultats econòmiques i la manca de recursos del Consorci, han impedit
la realització d’accions i projectes que exigien inversió o despesa, però
malgrat tot, s’ha pogut treballar i avançar en tots aquells aspectes de
coordinació i divulgació, especialment en les xarxes socials i els mitjans de
comunicació.
Aquesta tasca ha fet pales la vigència i la necessitat del Consorci, com a eina
de reflexió i gestió supramunicipal, com una plataforma de debat territorial,
especialment en el complex terreny de la costa, litoral i mar.

2. SEGUIMENT I CONTROL DE LES ACCIONS INICIADES
- Pla especial de protecció i restauració de la riera de ribes

Després dels treballs desenvolupats per La Vola, el Pla es troba en la fase
final d’aprovació. Actualment manquen informes per part de l’ajuntament de
Sitges.
- Parc d’Esculls Artificials – seguiment i control de la praderia de posidonia

Tot i que no hi ha conveni vigent amb l’Associació Pro Mar, per falta de
recursos, l’associació ProMar continua col·laborant amb el Consorci, amb el
control de la Praderia de Posidonia, la Caulerpa, el Parc D’Esculls i l’estat del
mar en general. Actualment s’està intentant coordinar amb els tècnics de
medi ambient dels municipis, el seguiment i valoració científica d’aquestes
activitats.
S’han iniciat de nou els contactes amb Acció Natura, per a fer el seguiment
d’aquesta infraestructura i veure la seva evolució.
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- Camí Pedalable Costa del Garraf

S’ha acabat el tram Vilanova – Sitges, sent totalment pedalable. Manca però
la aprovació per part de l’Ajuntament de Cubelles del tram VilanovaCubelles.
S’està coordinant la col·laboració amb els ajuntaments per organitzar
pedalades per donar-ho a conèixer al ciutadà.
En aquest futur immediat s’ha de vetllar pel seu manteniment i millora.
- Projecte OBSEA

El Consorci ha continuat donat suport al projecte del Grup SARTI de la UPC,
davant d’altres administracions i entitats, amb cartes de suport al seu
projecte i difusió d’aquest.
La divulgació d’aquest rellevant projecte, i la seva vinculació amb els
projectes educatius de l’Agenda 21 escolar, seran els deures propers.
- Cartells informatius als espais dels Colls i la Desembocadura del Foix

El Consorci, conscient de la necessitat de sensibilitzar i divulgar els espais
naturals i apropar la informació dels seus valors a la ciutadania,
ha
gestionat amb la Diputació una subvenció per a la “Senyalització patrimonial
del Delta del Foix”, que completen la existent i permeten que l’espai sigui
molt més conegut.
- Parc temàtic de l’energia

S’ha seguit treballant per assolir la implicació de diferents institucions de
cara a poder avançar en el desenvolupament d’un projecte que pot tenir un
abast nacional, i pot representar un important focus d’interès en la temàtica
energètica, tant pel que fa a la difusió, la investigació, i la formació, com per
a la sensibilització al voltant de les energies renovables i l’estalvi energètic.
Ja s’ha presentat l’avantprojecte a l’Ajuntament de Cubelles, i s’han
establert contactes amb Node Garraf i la Universitat Politècnica de
Catalunya.
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3. NETEJA ELS COLLS PER MAR I TERRA
Una trentena de voluntaris i voluntàries va participar en la jornada de neteja del
litoral impulsada pel Consorci dels Colls i Miralpeix, dins del marc 'Let's Clean Up
Europe'.
Sota el lema 'Neteja els Colls per terra i mar', el Consorci dels Colls, va dur a terme
al mes de maig, una neteja col.lectiva amb voluntariat del tram de la costa Colls i
Miralpeix del Garraf, amb la que es van
recollir prop de 140kg, de residus.
Amb aquest acció es va netejar el tram dels
Colls i Miralpeix pel camí de ronda. Dos grups
de participants a la jornada van sortir des de
la platja de les Anquines de Sitges, uns per
terra i uns altres per mar amb la col.laboració
de Nootka Kayak & Paddle Surf que va
participar activament facilitant caiacs als
voluntaris. Un altre grup per terra va sortir de
l’Ermita de Sant Cristòfol de Vilanova i la
Geltrú. Els tres grups es van trobar a la Cala
del Gegant on van començar la neteja.
Tot i que cada vegada són més els ciutadans que han pres consciència de la
importància de no tirar deixalles, encara és freqüent trobar-n’hi moltes. Els residus
que es troben a les roques poden posar en perill a les
persones que utilitzen aquest espai per pescar,
banyar i o passejar i per aquest motiu és important
fer pública la situació i l'estat actual de conservació
del nostre litoral i fomentar la consciència ciutadana
per tal de mantenir el seu bon estat natural.
Aquesta jornada va formar part de les múltiples
accions de neteja dels espais naturals que han tingut
lloc a tot Europa amb l’impuls de la Unió Europea, i la
coordinació a Catalunya de l’Agència Catalana de
Residus, la Diputació de Barcelona i l’Area
Metropolitana de Barcelona, i en el marc de la
Setmana Europea de Prevenció de Residus
Amb aquesta acció, el Consorci dels Colls segueix
treballant per a constituir una xarxa de voluntariat
ambiental per tal de fomentar la conscienciació de
cuidar els espais naturals i contribuir a l’educació, divulgació ambiental, així com
participar a fer un seguiment constant de l’estat del nostre litoral.
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4. VALORACIÓ DE LA JORNADA COASTWATCH GARRAF 2013 I
PRESENTACIÓ DE L'INFORME FINAL
El Coastwatch és un programa
europeu de vigilància del litoral que
recopila
informació
ambiental
i
augmenta l'atenció i protecció de la
ciutadania sobre el territori costaner.
El seguiment per obtenir informació
sobre la flora, la fauna i l’estat de les
platges es va realitzar al mes de
novembre.
La iniciativa s’emmarca dins del Coastwatch, vinculat a un projecte europeu de
vigilància del litoral, i que es fa gràcies a la participació de voluntaris de totes les
edats.
En aquesta trobada es va posar en comú l’experiència per part dels participants,
comentant tram per tram els aspectes més destacables, i es va presentar l’Informe
Coastwatch Garraf.

5. II JORNADA COASTWATCH GARRAF
El Consorci va organitzar un segon mostreig al
litoral del Garraf al mes de novembre, amb la
col.laboració del voluntariat.
Coastwatch Europe és una xarxa internacional
de vigilància del litoral. Més de deu mil voluntaris
europeus participen cada any, cobrint les costes
de diversos països europeus.
Els objectius del mostreig són:
- Augmentar la protecció del territori costaner
- Crear una extensa base de dades amb
informació de l'estat del litoral
- Participar a una xarxa internacional que recull
dades mediambientals
- Aportar les vostres opinions sobre els
problemes que amenacen la línia de costa
- Col•laborar amb l'educació ambiental
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6. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE RORQUAL
El Consorci que dona suport al projecte Rorqual, va participar a l’acte de
presentació al Club Nàutic de Vilanova i la Geltrú amb la presència de la presidenta
del Consorci, Elena Redondo, de la regidora de Medi Ambient, Blanca Albà i el
responsable de l'estudi científic i membre d'Edmaktub, Eduard Degollada.
El Rorqual Comú és una balena de fins a
24 metres de llargària que anualment es
pot observar a les costes de Catalunya
entre el mesos de febrer i juny. Aquest
fenomen es produeix especialment entre
la zona compresa entre Tarragona i
Barcelona ja que es on es concentren el
major nombre d'aquests cetacis. A més,
es
creu
que
les
característiques
oceanogràfiques d'aquesta zona, de la
que Vilanova i la Geltrú és l'epicentre,
atrauen els rorquals cap a la costa, cosa
que fa que puguin ser observats a una
distància menor de les quatre milles.
Elena Redondo, presidenta del Consorci, va mostrar el seu recolzament, ja que
aquest projecte és un exemple clar de les línees que el Consorci promou
encaminades a la gestió integrada del litoral, la protecció de l’espai xarxa natura
2000 i la defensa de la biodiversitat marina. El Consorci i l'ajuntament de Vilanova
amb l'Associació Edmaktub i l'Associació Cetàcea volen crear sinèrgies per a fer que
el litoral del Garraf es converteixi en el pioner en la investigació i l'educació
ambiental del medi marí.

7. INICI D’UNA NOVA LINEA DE TREBALL EN EL CAMP CETACI

S’ha iniciat contactes amb l’Associació Cetacea,
la
UPC
i
l’Associació
ProMar,
per
a
desenvolupar projectes de recerca i difució
d’aquesta temàtica.

8. COL.LABORACIÓ AMB LA MESA NÀUTICA
El Consorci coordina el grup de treball de Medi Ambient que forma part de la Mesa
Nàutica, convocant diverses reunions i impulsant un seminari sobre la gestió del
litoral amb la col.laboració de l’IMET i el NEÀPOLIS.
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9. III FIRA AMBIENTAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ
PROGRAMA III FIRA AMBIENTAL DE
VILANOVA I LA GELTRÚ 'AMBIENTA'T'
El CONSORCI va tornar a participar al
AMBIENTA'T, dins de l'àrea dedicada a
la divulgació, protecció i investigació
ambiental del litoral del Garraf, junt
amb:
UPC
NEAPOLIS
ASSOCIACIÓ EDMAKTUB
EDULIS
ASSOCIACIÓ CETACEA

10. DIA INTERNACIONAL LLIURE DE
BOSSES
El Consorci s’ha adherit al manifest per una
Catalunya lliure de bosses i fa difusió.
Amb la voluntat de seguir avançant en la
reducció del consum de bosses de plàstic i
els impactes associats, celebrem el 3 de
Juliol Dia Internacional Lliure de Bosses.
Enguany us animem a deixar de consumir
bosses d'un sol ús, passant-vos a les
alternatives
reutilitzables
(carretons,
cabassos, bosses de roba...), com a primer
pas per aturar l'allau de residus al mar.
Any rere any més gent de tot el món s'uneix
per reduir el consum de bosses, símbol
universal de la cultura de l'usar i llençar. Un
dia, per tant, de celebració, reflexió i intercanvi d’experiències.
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11. INFORME Analisi I VALORACIÓ ESPAIS
LLIURES
Mitjançant del Catàleg de serveis de la Diputació de
Barcelona, el Consorci va sol.licitar i col.laborar per a
la realització d’un Analisi territorial, des de la Riera de
Ribes a la Desembocadura de Riu Foix.
Aquest informe va decepcionar i el Consorci i ho va
traslladar als membres del Consell Rector i tècnics
dels ajuntaments mitjançant una presentació formal,
per tal que sigui utilitzat com a eina per a la millora
del nostre litoral.

12 PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS
El Consorci va aprovar el conveni de col·laboració amb la
Diputació de Barcelona relatiu al dispositiu de vigilància i
prevenció d’incendis.
Els convenis de col·laboració amb la Diputació
contemplen l’aportació econòmica que fa el Consorci dels
Colls Miralpeix - Costa del Garraf per pagar el
combustible dels vehicles de vigilància.

13 IMPULS DE GRUP DE TREBALL PER LA COORDINACIÓ DE
VIGILÀNCIA AMBIENTAL AL GARRAF
S’ha celebrat una reunió del comitè tècnic del Consorci amb la participació dels
responsables de cada ajuntament encarregats de la vigilància ambiental i protocols
d’actuació.
En aquesta sessió es va fer una presentació formal de l’Anàlisi Territorial del litoral
del Garraf que es va demanar mitjançant una subvenció tècnica de la Diputació de
Barcelona on es van analitzar direfents zones i es va debatre sobre possibles
solucions.
Es va acordar impulsar un grup de treball per coordinar-se i unificar criteris en
reunions periòdiques. L’objectiu del Consorci és que en les properes reunions
aquest grup sigui ampliat amb tots els agents que treballin el territori la vigilància i
protecció, com les ADF’s.
Per donar soport a aquest equip de treball, el Consorci també ho impulsa amb la
creació d’un model de formulari per tal de normalitza-ho a tots els vigilants que
facin la vigilància al territori i que seran unificats en un informe periòdic per part del
Consorci.
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14. COL.LABORACIÓ ADMINISTRATIVA EN LA SECRETARIA DE L’ADF
GARRAF
La ADF Garraf té com a objectius la protecció i prevenció d’incendis en els
municipis de vilanova i la Geltrú i Canyelles. La ADF s’integra per propietaris
forestals, voluntaris i administracions locals. En especial durant els mesos
d’estiu a través del voluntariat s’accentuen les tasques de vigilància dels
espais forestals també del litoral.
Des de l’agost del 2014 l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú va assumir la
secretaria de l’ADF GARRAF i juntament amb el Consorci es coordina les
accions i el seguiment d’aquesta Associació de Protecció del Territori que
integra de forma mixta a particulars, administracions i voluntariat.
La participació del Consorci afavoreix la integració de les accions de
protecció ambiental en el territori costaner.
15. CONFERÈNCIA A XÀBIA
El Consorci dels Colls i Miralpeix Costa del
Garraf, va presentar la seva experiència a
Xàbia (País Valencià) convidat per la
Plataforma Cívica en defensa del Territori i
del Litoral de Xàbia, en el marc d'unes
jornades
sobre
SOSTENIBILITAT,
FORMACIÓ I IMPULS ECONÒMIC.

Les jornades tenien com a objectiu
debatre sobre la protecció del territori,
com fer-ho des de la gestió integrada, i
com compaginar la necessitat de
protecció i conservació amb els reptes
de la promoció d’activitats econòmiques,
de recerca o de lleure. La Conferencia
inicial del Consorci, El Consorci, va
reflexionar a partir de les seves
experiències i projectes sobre la
necessitat de la gestió integrada en un
territori tan sensible i sotmès a tanta
pressió com es el litoral, els reptes que
te a l’actualitat, amb la nova legislació i
el moment econòmic del país, però també les oportunitats que comporta la
GIZC i la necessitat de coordinació entre els agents del territori.
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16. XERRADA ' QUÈ FEM AMB EL LITORAL DEL GARRAF ? '
El Consorci va fer una xerrada sobre el litoral del Garraf i experiència de
gestió del Consorci a l’Ateneu Popular de Sitges.
L'Ateneu organitza, de
forma regular, activitats
relacionades amb la
nostra cultura,
coneixements i
tradicions, tot
mantenint els valors i
els objectius amb els
que treballa l'associació.

17. DIFUSIÓ 2.0
La tasca principal del Consorci, és ser un
nexe d’unió entre la població i les
institucions, per gestionar d'una manera
sostenible els àmbits costaner, marí i
terrestre de la comarca del Garraf.
L’objectiu es la cooperació, el treball en
xarxa i la creació de sinèrgies per tal de
reaprofitar millor els recursos.
S’està promovent la participació activa amb les
mitjantçant de la xarxa d’internet (web, facebook
diàleg i la creació de sinèrgies per aconseguir un
Aplicant el protocol de Gestió Integrada de les
manera més dinàmica.
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