MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2013
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1.- 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 liquiditat, continuen
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.
- 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 Vilanova-Cubelles.
S’està coordinant la col·laboració amb els ajuntaments per organitzar pedalades per donarho a conèixer al ciutadà.
- 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.
- CARTELLS INFORMATIUS ALS ESPAIS DELS COLLS I LA DESEMBOCADURA DEL
FOIX
El Consorci ha gestionat amb la Diputació una subvenció per a la “Senyalització patrimonial
del Delta del Foix”
- 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 sesibilització al voltant de les energies
renovables i l’estalvi energètic. Ja s’ha resentat l’anteprojecte a l’Ajuntament de Cubelles.

CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX – COSTA DEL GARRAF
C. Josep Llanzà, 1-7, 2n. pis, 08800 Vilanova i la Geltrú - Telèfon: 93 814 00 00 - Fax 93 8169017
e-mail: consorci@collsmiralpeix.cat web: www.collsmiralpeix.cat

2.- CONFERÈNCIA DEL CONSORCI PER ALUMNES DE CIÈNCIES MEDIAMBIENTALS
Alumnes de Ciències Ambientals de la UAB assistèixen a
la conferència sobre la gestió integrada de les zones del
litoral del Garraf i els projectes del Consorci.
La Gestió integrada de les zones costaneres al litoral del
Garraf (GIZC) i el funcionament, l'estructura i els
projectes desenvolupats pel nostre Consorci, han
centrat la darrera conferència impartida pel tècnic de
Medi Ambient de l'Ajuntament de Sitges, Xavier Garcia,
donant a conèixer les set anys de treball per preservar
el l'espai natural.
Abans de la conferència, els 50 alumnes de final de carrera de Ciències Ambientals de la
UAB, van visitar l'espai natural de l'Inventari de zones humides de Catalunya, l'últim relicte
de l'antic delta del riu Foix, amb l'acompanyament del catedràtic de la UB Francesc
Rogamosa i les explicacions del biòleg de l'APMA (Agrupació per la defensa del Medi
Ambient), Jaume Marsé.
Platja Llarga és un espai d'unes 10 hectàrees que forma part d'una antiga zona d'aiguamolls
i dunes litorals presents a la zona del delta del riu Foix. És l'última zona natural que resta de
l'antic delta del riu i és amb la platja dels Muntanyans de Torredembarra, l'únic espai litoral
d'aquestes característiques al llarg de la costa entre el Delta de l'Ebre i el Delta del
Llobregat. per això té un valor estratègic per a les aus migratòries en el seu camí cap al
Delte de l'Ebre.
Els estudiants també van visitar l'espai dels Colls i Miralpeix i seguint la costa, fins Les
Botigues de Sitges i van poder constatar que malgrat les agressions que ha patit el territori,
hi ha hagut una colonització d'una part de flora i fauna salvatge que pertoquen a l'indret.
A la conferència els estudiants van demostrar el seu interès en els projectes desenvolupats
pel Consorci, que tenen com objectiu gestionar d'una manera sotenible els àmbits costaner,
marí i terrestre de la comarca del Garraf, afavorint la connectivitat biològica d'aquests
espais amb el Parc del Garraf, el Parc d'Olerdola i el Parc del Foix.
Costes del Garraf és un espai declarat Lloc d'importància Comunitària (LIC) i Zona
d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), integrant de la Xarxa Natura 2000. Els espais del
Consorci són espais naturals d'alt valor ambiental.

3.- PARTICIPACIÓ A LA FIRA “AMBIENTA'T”

El Consorci participa en la 2a. fira ambiental a Vilanova i la Geltrú, per a
celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient.
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4.- I FIRA EXPOMAR a Vilanova i la Geltrú
El Consorci a la I fira Expomar de Vilanova i la
Geltrú. La fira va comptar amb expositors, un
mercat de productes artesans i diverses activitats
relacionades amb totes les potencialitats de la
nostra costa marítima.
Durant els dies 15 i 16 de juny s'ha dut a terme
Expomar, la Fira del Mar de Vilanova i la Geltrú
amb un gran èxit de participació tant de públic
com d'empreses i institucions relacionades amb el
món de la nàutica. La fira ha servit per posar les
empreses locals relacionades amb el món del mar. Cal donar a conèixer aquest sector a la
ciutat i mostrar el seu veritable potencial'.
El Consorci va estar present a la fira, amb un expositor on es va fer un taller pels nens i
nenes que van omplir un fons del mar amb dibuixos pintats per ells i es van muntar
collarets de petxines recollides a les nostres platges. Durant tota la fira, el Consorci va
emetre el documental 'El Garraf submergit'
Al costat del Consorci també van estar presents a tota la fira el Centre d'Estudis del Mar de
Sitges, que van estar oferint informació del medi litorial i es va fer un taller de caballets de
mar.

5.- II TROBADA D'EMBARCACIONS TRADICIONALS
Els dies 12, 13 i 14 de juliol es va celebrar la II Trobada
d'Embarcacions Tradicionals de Vilanova i la Geltrú.
Organitzada per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Club
Nàutic Vilanova, Consorci dels Colls i Miralpeix i els Amics
de la goleta Aran.
La trobada va comptar amb la presència del pailebot
Santa Eulàlia a partir de la tarda de dissabte 13 de juliol.
Durant la trobada es va fer l'agermanament entre la
goleta Aran, el quetx Ciutat de Badalona i la barca de
mitjana Sant Ramon.
Les embarcacions navegaran a prop de la costa entre els
Colls i la desembocadura del riu Foix.
La II Trobada d'Embarcacions Tradicionals i Clàssiques
està concebuda com una festa del mar, que aplega
embarcacions de navegació tradicional i clàssiques de
petites i grans dimensions.
El seu objectiu és, entre d'altres, de reivindicar el valor patrimonial i històric de la navegació
tradicional, així com potenciar els valors culturals, ambientals i socials que conté.
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6.- PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS
El Consorci aprova el conveni de col·laboració amb la Diputació
de Barcelona relatiu al dispositiu de vigilància i prevenció
d'incendis del Parc del Garraf 2013
El Pla de vigilància i prevenció d'incendis d'aquest 2013 està
en vigor des del 3 de juny de 2013 i fins al 12 de setembre.
Per això un any més s'ha signat un conveni de col·laboració
entre el Consorci, l'Ajuntament de Sitges, l'Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú i la Diputació de Barcelona per poder-lo dur
a terme.
Els ajuntaments tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció d'incendis, així
com en matèria de protecció del medi.
Per la seva banda, la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria
d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. Per això té
encomanada la gestió del Pla Especial de Protecció del Medi Físic i el paisatge del Parc
Natural del Garraf i, entre els objectius, la prevenció dels incendis forestals. A tal efecte,
anualment es desenvolupa el Pla de vigilància de prevenció d'incendis mitjançat el
nomenament interí de personal amb tasques de guaita forestal, vigilant forestal i operador
de comunicació, amb la finalitat de prevenir, detectar i donar avís del foc.
Aquest personal ha de disposar d'unitats mòbils de primera intervenció, que són vehicles
equipats amb dipòsit i bomba per controlar i extingir conats d'incendi.
Pla d'Informació i Vigilància contra incendis forestals
La Diputació coordina el Pla d'Informació i Vigilància contra incendis forestals, per la qual
cosa signa convenis de col·laboració amb els organismes i entitats que actuen sobre totes
les zones sensibles als incendis. Per això, cada estiu es posa en marxa aquest Pla, que
inclou la signatura de 3 convenis.
El primer conveni el signa amb els ajuntaments de VNG, Castellet i la Gornal, Canyelles,
l'ADF Puig de l'Àliga i el Consorci dels Colls Miralpeix-Costa del Garraf. Un altre dels
convenis el signa amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, l'ADF de la població, i el
Consorci dels Colls Miralpeix- Costa del Garraf. I el tercer el signa amb l'Ajuntament de
Sitges, l'ADF de la població, i el Consorci dels Colls Miralpeix- Costa del Garraf.
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.
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7.- COASTWATCH GARRAF
LA JORNADA DE COASTWATCH GARRAF A ESTAT UN ÈXIT,
ESPECIALMENT GRÀCIES A LA PARTICIPACIÓ DELS
VOLUNTARIS.
El passat dissabte dia 9 es va portar a terme el mostreig de
Coastwatch a Sitges, Vilanova i Cubelles, i ha estat tot un
èxit.
Més de 60 participants hem recorregut les platges
d'aquestes localitats prenent dades de flora, fauna i estat
de les platges (brossa, contaminació,etc...) per a elaborar
l'informe de 2013.
La jornada va ser organitzada per ACOIO amb el suport del Centre d'Estudis del Mar de
Sitges i el Consorci dels Colls Miralpeix.
Volem agrair molt especialment, a les persones que han participat voluntàriament del
mostreig, i que ho han fet amb gran il·lusió i entrega, ja que sense elles res del que hem
viscut avui no hagués estat possible.
Ara queda una gran feina per fer, com analitzar la informació i redactar un informe. Des de
la organització farem el major esforç possible per a que l'excel·lent feina duta a terma pels
voluntaris i voluntàries d'avui, sigui el màxim profitosa.
8.- NETEJA LA COSTA ! Setmana Europea de prevenció de residus
Un nombrós grup de voluntaris i voluntàries participa en la
jornada de neteja del litoral impulsada pel Consorci dels
Colls i Miralpeix, dins de la Setmana Europea de prevenció
de Residus.
Sota el lema “Clean Up Day”,el Consorci dels Colls, va dur
a terme ahir diumenge, una neteja d’un tram de la costa
del Garraf, una neteja col•lectiva amb voluntariat, amb la
que es van recollir prop de 80kg de deixalles de tota mena.
Els participants a la jornada van omplir 8 sacs amb els
residus que van anar recollint a mesura que feien el
recorregut per tota la zona.
Amb aquest acció es va netejar el tram de la costa del Racó de Santa Llúcia des de la platja
de Sant Gervasi i fins al principi de la Platja Llarga.
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.
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Aquesta acció estava inclosa en la Setmana Europea de
Prevenció de Residus, impulsada a Catalunya per l’agència
Catalana de Residus, la Diputació de Barcelona i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, que contemplava també altres
accions a desenvolupar pels municipis com Mercats de
segona ma i d’intercanvi, jornades de reutilització, etc.
Paral·lelament al que han fet durant la setmana altres
ciutats i regions d’Europa durant la setmana del 16 al 24
de novembre.
Amb aquesta acció, al igual que amb la participació i coordinació del projecte Coast Watch,
el Consorci dels Colls segueix treballant per a constituir una xarxa de voluntariat ambiental
que permeti fer un seguiment constant de l’estat del nostre litoral.

9.- 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
entitats i els interessats, mitjantçant de la xarxa
d’internet (web, facebook i twiter) per a fomentar el
diàleg i la creació de sinèrgies per aconseguir un ús
sostenible del territori, Aplicant el protocol de Gestió Integrada de les Zones Costaneres,
d’una manera més dinàmica.

10.- DOCUMENTAL 'EL GARRAF SUBMERGIT'
S’ha fet difusió del documental a tota la xarxa
d’ensenyament del Garraf, entitats i persones
interessades.
Documental sobre el fons marí del Garraf, elaborat
per l'Asssociació Pro Mar i el Consorci. Recull dels
valors ambientals i paisatgístics del litoral i el fons
marí del Garraf.
Durant aquest any, el Consorci ha fet difusió a les
escoles, entitats i persones interessades, dels valors
medioambientals del litoral del Garraf, les actuacions del Consorci i l'observatori marí
OBSEA i LAB de la UPC, acompanyat amb aquest documental, que es posa a l'abast de
tothom.
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11.- 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.

12.- CONSOLIDACIÓ DE LA SEU DEL CONSORCI
El Consorci dels Colls i Miralpeix - Costa del Garraf, ha
consorlidat la nova seu, al C/ Bonaire, 1 de Vilanova i la
Geltrú.
El local és compartit amb l'Agència Local de l'Energia del
departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de
Vilanova i compte amb una sala d'exposicions, una de
reunions i un altre de projeccions, on es vol impulsar la
participació de les entitats i persones interesades.
Es faran
ambiental.

exposicions

continues

de

sensibilització

IMATGES EN DIRECTE OBSEA
Posada en marxa de la pantalla que donarà
imatges en directe de la costa.
EL Consorci ha posat en marxa en les seves
instal.lacions una pantalla oberta al públic
connectada a les càmeres de l'Observatori
Submarí Extensible, on es veuran imatges del de
la superficie i el fons del mar, en directe. També
es passaran videos d'informació ambiental.
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