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III JORNADA DE GOVERNANÇA DEL LITORAL
Divendres 9 de juny, tindrà lloc la III Jornada de Governança del Litoral, que enguany, amb
motiu de l’any internacional del turisme sostenible per al desenvolupament, es dedica la
trobada a aquesta temàtica i a la seva incidència al territori.
Al voltant d’uns eixos temàtics centrals com poden ser el creixement econòmic inclusiu i
sostenible; la inclusió social, ocupació i reducció de la pobresa; l’ús eficient dels recursos,
protecció ambiental i canvi climàtic; els valors culturals, diversitat i patrimoni; i la
comprensió mútua, pau i seguretat, estem bastint un programa que reculli tant les
reflexions generals sobre el tema, com les experiències més reeixides tant públiques com
privades.

ESCOLES DEL GARRAF AMB “VOLEM LA PLATJA NETA!”
Dues escoles del Garraf participen en aquesta segona edició de VOLEM LA PLATJA
NETA! que es realitza en el marc del Let's Clean Up Europe!
El dia 5 de maig el col.legi Sant Bonaventura faran l’activitat a la platja de Ribes Roges de
Vilanova i la Geltrú.
El dia 10 de maig l’escola Vora del Mar faran l’activitat a la platja Llarga de Cubelles.
Aquesta proposta educativa té per objectiu donar informació i eines per tal que els alumnes de primària coneguin els
espais naturals costaners del nostre territori, així com els projectes d'investigació ambiental que s'hi realitzen, i alhora
visualitzar la importància de fer una bona gestió dels residus per així evitar l'impacte ambiental al mar.

PER PRIMAVERA NETEGEM L'ORTOLL!
L'Escola Llebetx inclouen a la seva Festa de la Primavera, la participació en el Let's Clean Up
Europe!, unint-se a la descoberta i neteja de l'Ortoll, organitzada per la Plataforma de Defensa de
l’Ortoll-Sant Gervasi i el Consorci dels Colls i Miralpeix – Costa del Garraf.
Aquestes activitats promouen el coneixement del territori natural, així com fer una tasca i donar un
missatge comú de conscienciació.
La Plataforma Defensem l’Ortoll també està preparant un camp de treball internacional per
avançar els treballs de conservació d’aquest espai natural a tocar de la ciutat.

UN RORQUAL I LA SEVA CRIA, ALBIRADES A LA
COSTA DEL GARRAF
L'Associació Edmaktub ha aconseguit enregistrar aquesta setmana davant la
costa del Garraf: és un rorqual comú nedant amb la seva cria, unes imatges que
va captar el seu dron d'investigació des de la seva embarcació el passat 24
d'abril.

EL CORRIOL CAMANEGRE TORNA A NIDIFICAR A LA PLATJA DE RIBES ROGES
El Corriol Camanegre, au protegida en perill d'extinció, ha tornat a
nidificar a la desembocadura del torrent de Sant Joan, a la platja de
Ribes Roges de Vilanova i la Geltrú. Així es va poder comprovar ahir
dilluns al migdia quan des del Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de
la ciutat i del Consorci El Colls Miralpeix van poder observar una parella
de corriols i una posta de tres ous d'aquesta espècie protegida. Això va
fer que, en coordinació amb els Agents Rurals, es van acordar un seguit
d'accions a dur a terme.
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