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EL CONSORCI PRESENTA LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2013
En el darrer consell rector de l’any, la presidenta del Consorci Elena Redondo va presentar la memòria
2013 amb el 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/public/docs/yna3tihw.pdf

PLA DE TREBALL 2014
La proposta de treball presentada, el Consorci segueix amb els seus objectius, programant una sèrie
d’activitats, sobre els següents punts:
1-PROTECCIÓ D’ESPAIS NATURALS
2-SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ AMBIENTAL
3-INVESTIGACIÓ
4-PARTICIPACIÓ I RELACIONS
5-DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
http://www.collsmiralpeix.cat/public/docs/e6j4zjrm.pdf

COL·LABORACIÓ AMB EL PROJECTE RORQUAL I L’ESTUDI DE CETACIS
El 12 de març s’ha celebrat l’acte de presentació al club Nàutic de Vilanova i la Geltrú amb la presència
de la presidenta del Consorci, Elena Redondo, de la regidora de Medi Ambient, Blanca Albà i el
responsable de l’estudi científic i membre d'Edmaktub, Eduard Degollada.
També han assistit a la presentació. el Cap de Recerca i Conservació del Zoo de Barcelona, Josep Maria
Alonso; i el director d'activitats del Club Nàutic vilanova, Carles Valero.
En breu es signarà un conveni entre l'Associació Edmaktub , l’Associació Cetàcea , el Consorci dels Colls i
Miralpeix - Costa del Garraf i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per a impulsar aquesta recerca.
http://www.collsmiralpeix.cat/ca/noticia/presentacio_del_projecte_rorqual/63/

TROBADA RESUM PRIMERA JORNADA COASTWATCH GARRAF
El proper dia 20 de març a les 19.30h. al Centre d'Estudis del Mar de Sitges, es celebrarà una trobada
dels participants de la jornada de COASTWATCH GARRAF del passat 9 de novembre.
En aquesta trobada, organitzada per ACOIO, CEM (Centre Estudis del Mar - Diputació de Barcelona) i el
CONSORCI COLLS I MIRALPEIX, es mostraran els resultats obtinguts en la jornada i un recull de
fotografies amb la intervenció dels voluntaris.
La trobada serà totalment participativa on s'obrirà un col.loqui, es treuran conclusions i es parlarà de la
propera jornada.
http://www.collsmiralpeix.cat/ca/agenda/trobada_dels_participants_del_coastwatch_garraf/47/

PROPERA JORNADA CLEAN UP DAY dins la Setmana Europea de Prevenció de Residus
El Consorci prepara pel mes de maig, amb el conjunt de municipis que hi formen part, una nova jornada
conjunta de neteja voluntària del litoral.
http://www.collsmiralpeix.cat/ca/agenda/neteja_la_costa/45/
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