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MAIG 2015
PROJECTE SILMAR (Activitat 23 maig)
FUNDACIÓ MAR, ORGANITZA UNA REUNIÓ PARTICIPATIVA
Fundació Mar, celebrarà una reunió participativa sobre projecte SILMAR, on
s'explicarà el projecte i els objectius.
Des del Consorci animem a la participació.
http://www.collsmiralpeix.cat/es/agenda/projecte_silmar/60/

EUROPEAN CLEAN UP DAY! (Activitat 31 maig)
NETEJEM EL NOSTRE ENTORN: PASSEJADA I NETEJA ORTOLL - SANT GERVASI
EL Consorci dels Colls i Miralpeix conjuntament amb la Plataforma de Defensa de
l'Ortoll St. Gergasi i l'Associació de veïns del Molí de Vent, organitzen pel proper
dissabte 31 de maig a la jornada de neteja del litoral del Garraf, en el marc de la
jornada europea 'Let's Clean Up Europe'
Aquest és un projecte europeu i impulsat a Catalunya per l'Agència Catalana de
Residus, per fomentar la neteja del nostre entorn i fer una tasca de conscienciació.
Aquest any l'activitat serà durant el matí del diumenge, 31 de maig a les 10h. des
de la Plaça d'Adarró.

http://www.collsmiralpeix.cat/es/agenda/european_clean_up_day/58/

I JORNADA DE GOVERNANÇA DEL LITORAL
(Activitat 5 juny)
EL GRUP DE TREBALL DE MEDI AMBIENT DE LA
MESA NÀUTICA, ORGANITZA UNA JORNADA
SOBRE LA GESTIÓ INTEGRADA DEL LITORAL
El grup de treball de Medi Ambient de la Mesa Nàutica,
organitzem una jornada 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.
Aquesta primera jornada que anomenem :I JORNADA DE
GOVERNANÇA DEL LITORAL, i que té el lema de El Litoral
del Garraf: veure, pensar, actuar.
http://www.collsmiralpeix.cat/es/agenda/i_jornada_de_governansa_del_litoral/59/

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A UNA LLEI DEL LITORAL
El Govern ha aprovat la memòria prèvia de l'Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral català que articularà un model de
gestió integrada de l'espai costaner, en consonància amb les recomanacions de la Unió Europea.
El Consorci està participant dins la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.
http://www.collsmiralpeix.cat/es/noticia/proces_de_participacio_per_a_una_llei_del_litoral/76/
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