INFOCOLLS
Març 2017
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2016
El Consorci tanca l'exercici 2016 i presenta la MEMÒRIA D'ACTIVITAS, mantenint la línia de treball
engedada en els darrers temps, de continuïtat dels projectes, seguiment dels mateixos i gestió de noves
propostes mitjançant l'optimització dels existents i de la col.laboració.
Durant aquest any les activitats del Consorci s'han centrat en accions de voluntariat i de divulgació i
sensibilització.

2a. Edició de l'activitat mediambiental 'VOLEM LA PLATJA NETA!
VOLEM LA PLATJA NETA! es realitza en el marc del Let's Clean Up Europe!, campanya
centrada en la neteja d'espais naturals. Es tracta d'una activitat de descoberta que es
desenvolupa en un tram de platja d'alguns dels municipis de Cubelles, Vilanova i la Geltrú o
Sitges i que el Consorci ofereix a totes les escoles de primària de la comarca del Garraf,
durant tot el mes de maig.
Aquesta proposta educativa té per objectiu donar informació i eines per tal que els alumnes
de primària coneguin els espais naturals costaners del nostre territori, així com els
projectes d'investigació ambiental que s'hi realitzen, i alhora visualitzar la importància de fer una bona gestió dels
residus per així evitar l'impacte ambiental al mar.

DIA MUNDIAL DE L'AIGUA
El dia 22 de març celebre el Dia Mundial de l'Aigua a escala internacional destaca un aspecte
específic d'aigua dolça, i en l'edició del 2017 el lema es centra en 'Aigua i Aigües Residuals'.
Des del Consorci dels Colls i Miralpeix - Costa del Garraf també ens hem adherit a la iniciativa de
l'Agencia Catalana de l'Aigua (ACA), per tal de sumar energies i unificar esforços en la promoció
d'activitats de sensibilització en la gestió sostenible del cicle de l'aigua. Durant aquest mes de
març farem difusió i divulgació mitjançant la web i xarxes socials sobre el canvi climàtic i estalvi
d'aigua.

FEDER - Unió Europea: Aprovada la proposta 'Garraf: camins, patrimoni i natura'
El passat 15 de febrer la Direcció General d’Administració Local va acordar
aprovar provisionalment els projectes i actuacions que podran rebre finançament
de fons europeus FEDER pel període 2014 – 2020. Entre aquests projectes ha
estat seleccionada la proposta “Garraf: camins, patrimoni i natura”, presentada
pel Consell Comarcal del Garraf.

CARTA DEL PAISATGE DEL GARRAF
El Consell Comarcal del Garraf ha iniciat els treballs de redacció del projecte la “Carta dels
Paisatges del Garraf”, un instrument de planificació territorial que compta amb el suport de la
Diputació de Barcelona. Els objectius són: definir, catalogar i protegir el paisatge del Garraf.

CAMPANYA LET’S CLEAN UP EUROPE!
El Consorci s’ha adherit a la campanya LET’S CLEAN UP EUROPE! que es celebra en el mes de maig per tal
de promoure accions de neteja als espais naturals de Catalunya. Enguany s’organitzarà conjuntament amb
Garraf Coopera, una passejada i neteja de la zona de l’Ortoll, a prop del Turó del Séu.

III JORNADA DE GOVERNANÇA DEL LITORAL
El Consorci prepara la III Jornada de Governança del Litoral que es celebrarà en el mes de juny, en el marc
del dia Mundial del Medi Ambient, partint de l’eix principal: canvi climàtic i sostenibilitat.
I Jornada. II Jornada.
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