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TROBADA COASTWATCH GARRAF
El Centre d’Estudis del Mar, el Consorci dels Colls Miralpeix – Costa del Garraf i
l’Associació Catalana de Oceanògrafes i Oceanògrafs (ACOIO), organitzem
aquesta trobada Coatchwatch Garraf per agrair als voluntaris i donar a conèixer
aquest projecte, on s'explicaran les anteriors jornades, xerrada sobre la vida de
les tortugues i activitats per nens.

2n. FÒRUM - Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS)
Des dels Parcs del Garraf, Olerdola i Foix, es convoca al 2n. fòrum per a
l'adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible.

EXPOSICIÓ 'LA MAR DE DEIXALLES'
Dins del mar de la fira BLAUVERD i la Setmana Europea de Prevenció de
Residus, el Consorci dels Colls i Miralpeix – Costa del Garraf, organitza l’exposició
'La mar de deixalles'.
Aquesta exposició explica didàcticament com moltes activitats humanes, sovint
allunyades del mar, tenen efectes contaminants en el medi marí.

II JORNADA DE GOVERNANÇA DEL LITORAL
El Consorci dels Colls i Miralpeix dins el marc de la
fira BLAUVERD, organitza la II JORNADA DE
GOVERNANÇA DEL LITORAL, per a intercanviar
experiències i coneixement i poder debatre plegats
sobre un dels temes més complexos quan parlem
de gestió del territori, i que es precisament la gestió
del litoral.

FIRA BLAUVERD
La fira BlauVerd se celebrarà el 7 i 8 de maig a la rambla de la Pau i a la plaça del
Port. En aquesta ocasió el Consorci organitza dins del marc de la fira i la Setmana
Europea de Prevenció de Residus amb diferents
activitats:




II JORNADA DE GOVERNANÇA DEL LITORAL
CLEAN UP DAY: NETEJA LA PLATJA DE LES
GAVINES DE CUBELLES
EXPOSICIÓ: LA MAR DE DEIXALLES

CLEAN UP EUROPE: NETEGEM LA PLATJA DE LES GAVINES!
Dins la Setmana Europea de Prevenció de Residus i en el marc de la fira
BLAUVERD de Vilanova i la Geltrú, organitzem una nova activitat de neteja dels
espais naturals del litoral, aquest cop a la Platja de les Gavines de Cubelles.
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