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Èxit de la I JORNADA GOVERNANÇA DEL LITORAL
Els valors ambientals, patrimonials i científics centren la jornada i posen en
evidencia el gran potencial del litoral del Garraf
http://www.collsmiralpeix.cat/ca/noticia/exit_de_la_i_jornada_governansa_del_litoral/87/

Els expositors valoren amb un notable la fira BlauVerd
La fira del Mar i del Medi Ambient s'ha celebrat amb èxit aquest cap de
setmana a Vilanova i la Geltrú
http://www.collsmiralpeix.cat/ca/noticia/els_expositors_valoren_amb_un_notable_la_fira_blauverd/91/

Satisfacció per la jornada de 'Neteja del nostre entorn'
Una seixentena de voluntaris van participar en l'activitat de neteja a la zona
de l'Ortoll-Sant Gervasi de Vilanova i la Geltrú.
http://www.collsmiralpeix.cat/ca/noticia/satisfaccio_per_la_jornada_de_neteja_del_nostre_entorn/94/

Activitats de lleure per conscienciar sobre el medi ambient al Posidonia
Festival
L'EcoFestival d'Art i Natura ha ofert diferents activitats per donar a conèixer la
importància de mantenir la Posidònia, una alga marina necessària per a la
biodiversitat del Mediterrani.

http://www.collsmiralpeix.cat/ca/noticia/activitats_de_lleure_per_conscienciar_sobre_el_medi_ambient_al_posidonia_festival/90/

XXVII Festa de la Bicicleta a Cubelles
El 27 de juny, passejada popular, no competitiva que es disputa pels carrers de
Cubelles adreçada a un públic familiar.
La festa té una trajectòria de 27 anys i es complementa amb activitats infantils i
sortejos de bicicletes, material esportiu.
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Inici del Pla d'informació i vigilància (PVI) 2015
S'inicia el Pla d'Informació i Vigilància (PVI) contra incendis forestals
que desplega cada any la Diputació de Barcelona.
http://www.collsmiralpeix.cat/ca/noticia/inici_del_pla_dinformacio_i_vigilancia_pvi_2015/96/

L'ADF Garraf demana prudència davant el risc d'incendis
L'Agrupació de Defensa Forestal Garraf alerta del mal estat del sotabosc
al Garraf ja que es troba molt brut de vegetació i suposa un risc elevat
en cas d'incendi.
http://www.collsmiralpeix.cat/ca/noticia/ladf_garraf_demana_prudencia_davant_el_risc_dincendis/89/

Presentades les novetats al web de platges de Protecció Civil de la Generalitat

Enguany indicarà la previsió de meduses al litoral fins a 48 hores abans
que hi arribin

http://www.collsmiralpeix.cat/ca/noticia/presentades_les_novetats_al_web_de_platges_de_proteccio_civil_de_la_generalitat/88/

El poll d'àliga del Parc del Garraf alça el vol i no torna al niu
El poll d'àguila cuabarrada del Parc del Garraf ha alçat el vol i ha abandonat el
niu, segons s'ha pogut veure a través de la webcam que hi ha instal·lada.
http://www.collsmiralpeix.cat/ca/noticia/el_poll_daliga_del_parc_del_garraf_alsa_el_vol_i_no_torna_al_niu/93
/

La reintroducció de la tortuga mediterrània al Garraf, un èxit
El programa de conservació de la tortuga terrestre mediterrània al Parc del
Garraf està sent un èxit.
http://www.collsmiralpeix.cat/ca/noticia/la_reintroduccio_de_la_tortuga_mediterrania_al_garraf_un_exit/92/
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