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NETEGEM LA RIERA DE RIBES
Gran participació en una jornada ambiental, educativa i festiva que ha comptat amb
la col·laboració de 120 voluntaris i voluntàries. L’activitat ha començat al Castell de
Sant Pere de Ribes per tota la Riera de Ribes fins a la desembocadura a Sitges.
S’han recollit uns 1500 quilos de deixalles.

VOLEM LA PLATJA NETA!
El Consorci ha inclòs en el programa escolar Agenda 21, unes jornades que es
realitzaran durant tot el curs, per a difondre els projectes relacionats amb la
Setmana Europea de Prevenció de Residus i fer diverses sortides per netejar i
conèixer els diferents espais naturals i la seva biodiversitat.

4rt. FÒRUM – CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE (CETS)
El Consorci ha estat col·laborant amb els Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix, per a
impulsar l'adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible. Mitjançant un procés
participatiu, la Federació Europarc atorga una certificació que acredita que un
territori disposa d'una estratègia en turisme que compleix unes pautes de
sostenibilitat i que ha estat elaborada en consens amb els agents del territori.
Aquest és el darrer fòrum del procés i us animem a participar-hi.

OBRES PELS PLANS DE MILLORA FORESTAL I DE CONREUS
Comença l'execució dels plans de millora forestal i de conreus en unes parcel·les
dels Colls i Miralpeix del terme municipal de Sitges. Aquestes actuacions són fruit
de l’ajut demanat pel Consorci a la Diputació de Barcelona, mitjançant un conveni
amb la Fundació La Caixa. Les obres de millora tindran una durada aproximada
de 4 mesos.

CESSIÓ DE BICICLETES ELÈCTRIQUES
El Consorci rep una bicicleta elèctrica de la Diputació de Barcelona, per tal
de potenciar la mobilitat sostenible. Aquesta bicicleta s’utilitzarà com a eina
de treball per l’activitat pròpia del Consorci.

L’ADF GARRAF BUSCA NOUS VOLUNTARIS
Es busquen persones amb ganes i il·lusió de formar part de l'ADF GARRAF com a
voluntaris forestals.
Per més informació: adfgarraf2013@gmail.com

CARTOGRAFIA DELS HÀBITATS LITORALS DE CATALUNYA
El Consorci assisteix a la jornada territorial de divulgació de la Cartografia dels Hàbitats
Litorals de Catalunya. Aquesta cartografia actualitzada s’utilitzarà per a nous projectes
per la protecció dels espais naturals del litoral del Garraf.
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