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PARTICIPAREM A LA FIRA DE NOVEMBRE DE VILANOVA
El Consorci dels Colls i Miralpeix - Costa del Garraf amb la col.laboració del Centre d'Estudis del Mar
i Posidonia MED, serà present a la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú.
Durant els dies 9, 10 i 11 de novembre, es celebrarà la Fira de Novembre de Vilanova i la
Geltrú. El Consorci amb la col·laboració del Centre d'Estudis del Mar i Posidonia Med
(Festival Posidonia), disposarà d'una carpa en el passeig marítim, amb informació i
sensibilització ambiental continua. A la carpa es faran diversos tallers gratuïts per conèixer
la Posidònia Oceànica, on el Garraf té una praderia molt important. També es farán tallers
creatius on els nens i les nenes podran construir animals marins amb materials reciclats. A
la Casa del Mar cada tarda es farà cinefòrum amb debats i conferències.

NOVA PANTALLA D’IMATGES EN DIRECTE – Càmeres OBSEA
(submergida i boia)
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 superfície i el fons del mar,
en directe. També es passaran vídeos d'informació ambiental.

EXPOSICIONS AMBIENTALS CONTINUES A LA NOVA SEU DEL CONSORCI
El Consorci dels Colls i Miralpeix - Costa del Garraf, té 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 interessades.
Es faran exposicions continues de
sensibilització ambiental.

CARTELLS INFORMATIUS DESEMBOCADURA DEL FOIX
Ja està en marxa el disseny del cinc cartells informatius que es col·locaran a la
desembocadura del riu Foix a Cubelles, mitjançant una subvenció de la Diputació
de Barcelona.
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