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EL CONSORCI PRESENTA LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2014
Es presenta la memòria de l’any 2014, un resum de totes les activitats desenvolupades
per l’ens i caracteritzades per l’aplicació en el nostre territori de la gestió integrada de les
zones costaneres (GIZC).
http://www.collsmiralpeix.cat/ca/noticia/memoria_2014/71/

L'AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DEL GARRAF CELEBRA LA SEVA PRIMERA DIADA,
AQUEST DISSABTE A CANYELLES
L’Agrupació de Defensa Forestal del
Garraf celebra aquest dissabte, 21 de
març, la seva primera Diada,
coincidint amb el dia internacional
dels boscos. La festa, que es farà a la
població de Canyelles, té com a
objectiu donar a conèixer la tasca que
fan els membres de l’ADF Garraf, així
com buscar la implicació
dels
propietaris dels terrenys forestals que
encara no formen part de l’agrupació.
http://www.collsmiralpeix.cat/ca/agenda/lagrupacio_de_defensa_forestal_del_garraf_celebra_la_seva_primera_diada_aquest_dissabte
_a_canyelles/56/

PROHIBICIÓ DE FER FOC AL BOSC
El diumenge 15 de març ha començat la prohibició d'encendre foc en terrenys
forestals, que es mantindrà fins al 15 d'octubre, amb l'objectiu de prevenir els
incendis forestals.
http://www.collsmiralpeix.cat/ca/noticia/prohibicio_de_fer_foc_al_bosc/72/

BORSA DE TREBALL PER AL PLA DE VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS FORESTALS
La Diputació de Barcelona ha iniciat el procés de selecció per crear una borsa de
treball per cobrir places temporals per al Pla d'informació i vigilància (PVI) contra els
incendis forestals de la campanya d'estiu 2015.
http://www.collsmiralpeix.cat/ca/noticia/borsa_de_treball_per_al_pla_de_vigilancia_contra_incendis_forestals/
70/

LA UPC LIDERA LA PRIMERA ELABORACIÓ DE MAPES SONORS DELS
OCEANS
El Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques encapçala una expedició inèdita per
determinar quin és l'impacte humà al mar de tot el planeta.
http://www.collsmiralpeix.cat/ca/noticia/la_upc_de_vilanova_i_la_geltru_lidera_la_primera_elaboracio_
de_mapes_sonors_dels_oceans_amb_una_volta_al_mon_a_vela/74/

CONFERÈNCIA PROJECTE RORQUAL: L’ESTUDI DE LES BALENES A LES COSTES DEL GARRAF
El projecte Rorqual pretén estudiar i conèixer aquesta espècie en
profunditat. Es tracta d'un estudi a llarg termini, amb una inversió
mínima de cinc anys de treball d'investigació.
http://www.collsmiralpeix.cat/ca/agenda/conferencia_projecte_rorqual_lestudi_de_les_balenes
_a_les_costes_del_garraf/57/ VIDEO http://www.collsmiralpeix.cat/ca/galeria-videos/
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