INFOCOLLS
Maig 2018
NOTÍCIES
S’IMPLANTA UN CABAL AMBIENTAL AL FOIX PER AFAVORIR LA SEVA BIODIVERSITAT
A partir del 1 de juny s'obrirà un nou cabal d'aigua del pantà de Foix que afavorirà a millorar les
condicions ambientals i la #biodiversitat de l'espai natural protegit de la Desembocadura del Foix.

ÈXIT DE NIDIFICACIÓ DEL CORRIOL CAMANEGRE
Naixement de tres pollets de corriol camanegre, espècie protegida en el recent espai
renaturalitzat de la desembocadura del Torrent de Sant Joan- Ribes Roges a Vilanova i la
Geltrú.

BONA ACOLLIDA DEL PROGRAMA D'EDUCACIÓ AMBIENTAL 'VOLEM LA PLATJA NETA!'
El programa d'educació ambiental VOLEM LA PLATJA NETA!, creat i impulsat pel Consorci
dels Colls i Miralpeix - Costa del Garraf, s'ha implementat amb èxit en la seva 4a. edició,
dedicada als centres escolars de Vilanova i la Geltrú amb la col.laboració de l'Agenda 21
Escolar.
Vista la bona acollida que ha tingut per part dels alumnes i professorat, la pròxima edició
s'oferirà a tots els centres educatius de la comarca del Garraf.

BALENES A LA COSTA DEL GARRAF
L'Eloi Cordomí de TV3, puja al katamarà de l'Associació Edmaktub on el Dr. Eduard
Degollada, li explica les últimes observacions del projecte Rorqual a la Costa del Garraf.

JORNADA SOBRE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS
El passat 20 d’abril es va celebrar a la Masia d’en Cabanyes una jornada sobre prevenció
d’incendis forestals. Lluís Giralt, conseller delegat de medi ambient, agricultura i
desenvolupament territorial, va donar la benvinguda a la jornada i va explicar que pel Consell
Comarcal del Garraf és de màxima importància la preservació i millora del medi natural de la
comarca, per tal de garantir la qualitat de vida de la ciutadania i de les generacions futures.

AGENDA
AVISTAMENT D’AUS A L’ESPAI FAR
Activitat a l'aire lliure per a conèixer les espècies d'aus marines que habiten l'entorn
natural de la platja i la zona costanera, a càrrec de Vittorio Pedrocchi, doctor en biologia,
a l’Espai Far de Vilanova i la Geltrú

JORNADA DE NETEJA ALS COLLS I MIRALPEIX
Diumenge dia 13 de Maig, a les 9.30h. al pati de l'Espai Far de Vilanova i la Geltrú, podràs contribuir a
la protecció del medi natural amb una neteja fins a la Cala del Gegant, un bany en aquest espai tan
especial i alguna sorpresa més!
També podràs conèixer l'Espai Far i visitar l'exposició ARRAN DE MAR (Espais Naturals Protegits de la
Costa del Garraf)

SETMANA DE LA NATURA 2018
Durant 10 dies, s’organitzaran més de 300 activitats arreu de Catalunya per la
conservació de la natura i el medi ambient, per a joves i per a grans, al mar, a la
muntanya i a la ciutat.
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