INFOCOLLS
Desembre 2016
NOVES JORNADES: VOLEM LA PLATJA NETA!
Dins del marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, des del Consorci impulsem
la participació de les escoles i instituts adherits a l'Agenda 21. Durant aquest any s'han
realitzat tres jornades amb diferents escoles a les platges de Vilanova i la Geltrú.




18 novembre - Escola Arjau (Platja del Far - Vilanova i la Geltrú)
25 novembre - Escola Arjau - Escola Sant Jordi (Platja Ribes Roges - Vilanova i la Geltrú)
19 desembre - Institució Escolar Balmes (Platja del Far - Vilanova i la Geltrú)

Aquest programa inclou una part d'educació ambiental on s'explica les característiques de
l'entorn on ens trobem, l'existència de la praderia de posidònia i la biodiversitat marina, així
com l'impacte ecològic a conseqüència dels residus i com evitar-los. Es tracta d'una jornada
didàctica on els alumnes reflexionen en un medi natural i la qual inclou una neteja de la
platja i la selecció corresponent dels residus trobats.
OBJECTIUS







Sensibilitzar sobre el dret a gaudir d'un medi no degradat i el deure de conservar-lo.
Fomentar la participació social i ciutadana en la conservació dels entorns naturals.
Contribuir a la millora dels espais naturals més propers
Conèixer els espais naturals del territori.
Intercanviar inquietuds respecte als espais naturals.
Conèixer l'impacte dels residus en la biodiversitat marina.
DESENVOLUPAMENT






Petita explicació sobre l'activitat i el projecte europeu Let's Clean Up.
Recollida de residus i selecció. Observació de l'estat de la platja.
Reflexió conjunta, opinions i propostes.
Foto de grup i missatge conjunt de conscienciació mediambiental.

TREBALLS DE MILLORA AMBIENTAL I PAISATGÍSTIC A L’ESPAI NATURAL DELS
COLLS I MIRALPEIX
L’Espai Natural dels Colls i Miralpeix és un espai natural protegit del litoral
del Garraf pels valors que conté vinculats al fet de mantenir-se sense
urbanitzar tot i estar situat a la línia de costa.
La Diputació de Barcelona i l’Obra social “la Caixa” a petició del Consorci
dels Colls i Miralpeix – Costa del Garraf, hi estan realitzant un projecte de
millora ambiental i paisatgístic. L’objectiu estratègic és la millora i
valorització de l’entorn natural per al gaudi dels veïns i visitants, ja que
s’utilitza molt per a la pràctica de l’esport i passejades.
Els treballs s’estan executant mitjançant la contractació d’una empresa forestal especialitzada i d’una empresa
d’inserció, amb la participació d’un total de vuit treballadors. En concret, s’estan realitzant dos tipus d’actuacions: els
treballs de millora forestal i els treballs de recuperació de conreus.

IMPULS DEL PLA DE GESTIÓ PER A LA DESEMBOCADURA DEL FOIX
La desembocadura del riu Foix està inclosa dins l’Espai Natural del Foix i forma part de la Xarxa
Natura 2000. És un indret declarat lloc d’importància comunitària (LIC) i zona d’especial protecció per
a les aus (ZEPA). També s’inclou a l’Inventari de les Zones Humides de Catalunya elaborat per la
Direcció General de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i presenta varis hàbitats d’interès
comunitari relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre. A més a més,
aquest espai se li reconeix una notable funció com a refugi i zona de pas per als ocells en migració.
En aquest context l’ajuntament de Cubelles conjuntament amb el Consorci, està iniciant l’impuls i
realització d’un pla de gestió de l’espai que permeti ordenar els usos amb els instruments i recursos
que siguin necessaris. S’ha creat un grup de treball de tècnics i experts, el qual durant el proper any
desenvoluparà i redactarà la proposta del Pla de Gestió.
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