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PROPOSTA

CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX – COSTA GARRAF

1.-OBJECTIUS PER AQUEST ANY
Els objectius generals :


Consolidar el Consorci com un referent de la Gestió Integrada a nivell català i
espanyol.



Seguir avançant en la construcció d’un sistema de Governança pel litoral, per
mitjà dels convenis de col·laboració (UPC, Confraries, Museu del Mar, CEM,
etc...) i la relació amb les diferents institucions i administracions.



Convertir el Consorci es un instrument de suport als ajuntaments i altres
administracions en tots els aspectes relacionats amb el litoral i la
governança.



Posicionar el Consorci en l’àmbit internacional, per mitjà dels convenis,
contactes i integració en xarxes europees i estatals (EUCC, Quality Coast,
projecte OUR COAST, projecte COST, REGIAL, etc).



Consolidar l’espai de Colls i Miralpeix Costa del Garraf, com un àmbit litoral
protegit d’interès natural i paisatgístic (Xarxa Natura 2000, zona ZEPA, zona
LIC,...) .

Per avançar en aquest objectius generals, cal desenvolupar altres
objectius més específics, concrets o de gestió com poden ser:
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Consolidar les activitats iniciades i promoure noves accions.



Consolidar el Consorci com a una eina de dinamització i gestió, visible
físicament, de les politiques ambientals i de gestió integrada.



Impulsar el conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona i
coordinar activitats conjuntes.



Modificar els estatuts, redefinint el seu contingut als objectius, membres i
situació actual.



Iniciar accions conjuntes per poder desenvolupar relacions amb el Parc del
Garraf, per tal de incorporar els espais litorals i marins a la pròpia Xarxa de
Parcs.
CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX – COSTA DEL GARRAF
C. Bonaire 1, baixos 08800 Vilanova i la Geltrú - Telèfon: 93 814 00 00
e-mail: consorci@collsmiralpeix.cat web: www.collsmiralpeix.cat

2.-PRINCIPALS EIXOS DE TREBALL
Al 2016, el Consorci ha de avançar en:


Les tasques de protecció i conservació dels espais naturals.



Les activitats de sensibilització i divulgació ambientals.



El suport a les activitats científiques i d’investigació.



La governança, amb el servei als ajuntaments , les relacions institucionals i
internacionals, i les activitats de participació i relacions comunitàries.



La dinamització econòmica vinculada a l’ecoturisme, el cicloturisme
Pesca Turisme.



La dinamització d’una xarxa de voluntariat ambiental.

3.-PRINCIPALS ACTIVITATS
3.1-PROTECCIÓ D’ESPAIS NATURALS


Impuls i seguiment de la Xarxa de Camins pedalables
-Divulgació del tram Sitges –Vilanova
-Recerca de recursos per a l’execució del tram Vilanova-Cubelles



Seguiment del Parc d’Esculls Artificials
-Anàlisi i divulgació de les dades



Aprovació del Pla especial de Protecció i Restauració de la Riera de Ribes.



Ampliar la informació i senyalització dels camins del litoral.



Programa de control i seguiment de la posidònia i la caulerpa racemosa
-Anàlisi i divulgació de les dades.

3



Impulsar la figura de protecció de tot l’àmbit dels Colls.



Coordinació del Pla de prevenció d’incendis.
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i la

3.2-SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ AMBIENTAL


Conferències i informació constant als centres educatius del Garraf del valor
ambiental del territori.



Participar amb els ajuntament del litoral de la vigilància i informació
ambiental als Colls



Pedalades i activitats de senderisme pel Camí Pedalable i tot el litoral del
Garraf.



Conferències i taules rodones sobre temes mediambientals, pesquers i de
patrimoni que afecten a la nostra comarca.



Creació d’una xarxa de voluntaris ambientals, per tal d’implicar a la població.
- Participació en el programa Coast Watch
- Participació en la Setmana Europea de Prevenció de Residus i establir
neteges voluntàries de platges i litoral.



Organitzar concursos de fotografia i pintura. Exposicions sobre aquests.



Col·locació dels Cartells informatius a la desembocadura del Foix



Participació en fires ambientals



Dinamització de la comunicació 2.0



Edició de butlletins digitals INFOCOLLS mensualment, informant de les
activitats pròpies del Consorci i totes les de valor ambiental de la comarca.

3.3-INVESTIGACIÓ
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Divulgació, seguiment i coordinació dels paràmetres que afecten al canvi
climàtic i a l’evolució del litoral: recursos pesquers; nivells de C02, nivell de
l’aigua del mar, biodiversitat marina, fanerògames, aus, i erosió de la costa
a través de l’Observatori del Litoral del Garraf



Estació de seguiment “costes del garraf” del projecte SILMAR



Participar en el Projecte d’estudi de cetacis a la costa del Garraf a través de
les associacions Edmaktub i Cetacea. Proposta de conveni entre aquestes
entitats , l’Ajuntament de Vilanova i al Geltrú i el Consorci, per a
desenvolupar i coordinar activitats conjuntes.
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3.4-PARTICIPACIÓ I RELACIONS


Seguir les relacions de col·laboració les confraries de Pescadors, entitats i
associacions.



Seguiment de les relacions i treballs amb EUCC/Mediterrani , i consolidació
del treball europeu i internacional del Consorci i amb REGIAL



Col.laboració amb el CUM (Campus Universitari de la Mediterrània), per a la
organització de cursos, activitats, congressos i tribunes; especialment en
l’àmbit de la gestió integrada del litoral, canvi climàtic i pesca.



Participació en fires ambientals i altres activitats dels diferents ajuntaments i
membres consorciats.

3.5-DINAMITZACIÓ ECONÒMICA


Impuls al projecte ja iniciat del Parc Temàtic de l’Energia



Impuls a les activitats d’ecoturisme
o Caminades i excursions en bicicleta
o Sortides en caiac
o Activitats subaquàtiques
o Observació d’Ocells



Impuls a les activitats culturals i tradicionals
o Recuperació de les tradicions marineres vinculades a les Confraries
o Col·laboració amb l’Associació Amics del Museu del Mar



Impuls a les activitats de PescaTurisme
o Pesca artesanal , de qualitat, de proximitat.
o Consum responsable
o Slow food i Km 0

4.- CONSIDERACIONS
Per tal de desenvolupar les activitats del Consorci es imprescindible:
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El suport dels tècnics dels ens consorciats: municipis i Generalitat i la seva
implicació i dedicació en la gestió col·legiada de les accions.



El suport dels altres departaments municipals relacionats amb la temàtica
(turisme, promoció econòmica, comunicació).



La coordinació efectiva amb la Diputació de Barcelona i el CEM , per mitjà del
conveni establert.
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