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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017 DEL CONSORCI
El Consorci presenta la memòria de les activitats realitzades durant l’any 2017. Durant aquest any les
activitats del Consorci s’han centrat en accions de coordinació, de voluntariat i de divulgació i
sensibilització. Així mateix, ha implantat amb èxit el programa d’educació ambiental VOLEM LA PLATJA
NETA! dirigit als centres educatius dels municipis del litoral del Garraf.

EXPOSICIÓ ARRAN DE MAR
El Consorci estrena l’exposició ARRAN DE MAR, amb la que proposa un passeig
pels espais naturals singulars i únics de la costa i del litoral del Garraf
protegits ambientalment.
Aquesta exposició és itinerant. El Consorci la posa a la disposició de les
entitats o centres escolars que la sol·liciti.

PLAFONS – AVIFAUNA COSTANERA DEL GARRAF
El Consorci dels Colls i Miralpeix – Costa del Garraf, dissenya i instal·la uns nous
plafons informatius sobre l’AVIFAUNA COSTANERA, a les platges de Balmins i
Terramar de Sitges, a l’Espai Far, Port i platja de Ribes Roges de Vilanova i la
Geltrú i a la Desembocadura del Foix a Cubelles.
Aquests plafons són subvencionats per la Diputació de Barcelona i el contingut en
base a l’estudi de l’ornitòleg Vittorio Perdrocchi.

VISITA GUIADA DESEMBOCADURA DEL FOIX
L’ajuntament de Cubelles organitza mesualment passejades guiades gratuites per l’entorn
de la desembocadura del Riu Foix, amb l’objectiu de donar a conèixer els valors
mediambientals d’aquest espai natural protegit, les actuacions de protecció que es duen a
terme, així com fer conèixer la flora i fauna.
Aquest diumenge 25 de de febrer l’activitat serà dedicada a LA INFLUÈNCIA DEL RIU EN LA
DINÀMICA LITORAL.

CONVOCATÒRIA BORSES DE PERSONAL PER A LA CAMPANYA DEL PVI 2018
Es publiquen les bases per les convocatòries del procés selectiu de constitució de les borses
de personal per la nova campanya de prevenció d'incendis 2018.
La convocatòria d'aquest procés selectiu de personal ha de proveir la borsa del Pla
d'Informació i Vigilància per tal de cobrir un total de 182 places d'informadors, 40 guaites i
29 operadors de comunicacions de la campanya 2018.

CURS – LA RIQUESA ORNITOLÒGICA D’OCELLS MARINS
En col·laboració amb el Campus Universitari de la Mediterrània, curs per tal de reconèixer i identificar
els ocells marins que es poden veure a Vilanova i d’una una visita al port i platges de Vilanova i la
Geltrú per observar algunes de les espècies explicades, de la mà del Doctor en Ciències Biològiques per
la Universitat de Barcelona, Vittorio Pedrocchi.

PASSEJADES GUIADES PARC DEL GARRAF, D’OLÈRDOLA I DEL FOIX
El Consorci va ampliant l’espai a la web Itineraris i rutes pel litoral i el Parc del Garraf, en el que afegeix la nova
guia Passejades guiades 2018 pel Parc del Garraf, d’Olèrdola i del Foix.

GUIA D'ACTUACIÓ AMB FAUNA MARINA
S’afegeix a l’espai d’altres projectes de la web del Consorci, la Guia d’actuació amb fauna
marina adreçada a tècnics de medi ambient i policia local de municipis del litoral.
La guia vol ser una eina útil per facilitar pautes d’actuació adequades, seguint criteris d’ordre i
salut pública davant situacions d’albirament o de troballa a la platja d’animals marins.
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