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L'INS MONTGRÒS PER UN ENTORN MÉS NET!
Col·laborem amb l'INS MONTGRÒS que impulsa una jornada de
neteja als espais naturals protegits de la Riera de Ribes i els Colls i
Miralpeix, emmarcada dins el programa Libera,

DECATHLON ES TORNA A SUMAR A LES JORNADES DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL
L' Espai Far de Vilanova i la Geltrú ha acollit l'activitat anual on el Consorci col.labora amb el
Decathlon i aquest any també amb Surfrider.
Dins l'activitat els participants s'han acostat als valors mediamentals del territori i ha pogut
conèixer l'Espai Far. Després s'ha fet una neteja de l'espai natural a la platja del Far i el Colls.

VOLEM LA PLATJA NETA!
Engeguem la 3a. Edició de l'activitat mediambiental 'VOLEM LA PLATJA NETA!', a la que
s'han inscrit dos centres escolars de Vilanova i la Geltrú:
Divendres 17, Escola el Cim - 6è curs
Divendres 24, Ins Joaquim Mir - Ecodelegats
VOLEM LA PLATJA NETA! es realitza en el marc de la Setmana Europea de Prevenció de
Residus i el Let's Clean Up Europe!, campanya centrada en la reducció dels residus i en la
neteja d'espais naturals.
GUIA D'ACTUACIÓ AMB FAUNA MARINA
La Diputació de Barcelona, organitza una jornada al CRAM - Fundació per a la
conservació i recuperació d’animals marins del Prat de Llobregat, per explicar la Guia
d’actuació amb fauna marina adreçada a tècnics de medi ambient i policia local de
municipis del litoral. La guia vol ser una eina útil per facilitar pautes d’actuació adequades,
seguint criteris d’ordre i salut pública davant situacions d’albirament o de troballa a la platja
d’animals marins.
TRANSHUMÀNCIA PEL CAMÍ RAMADER DE LA MARINA
La plataforma Salvem l'Ortoll de Vilanova i la Geltrú ha recuperat el tram del camí
ramader que històricament comunicava el Penedès amb la Cerdanya.
Un ramat de 18 cavalls de la Fundació Miranda, dedicada a recuperar animals en
situació de maltractaments i abandonament, farà l’antic camí ramader de Marina
que comunica el Pirineu amb el mar, per anar a passar els mesos d’hivern a unes
pastures del Parc del Garraf.
EXPOSICIÓ 'UNA VOLTA PEL FONS MARÍ DE L'OCEÀ PACÍFIC'
Amb la col.laboració del Grup d'Estudis Cubellencs 'Amics del Castell', l'Evarist
Gonzálvez, inaugura l'exposició fotogràfica Fons marí de mars interiors de
Filipines, Indonèsia i Malàisia, al Centre Social de Cubelles.
CARTELLS INFORMATIUS – AVIFAUNA DEL LITORAL AL GARRAF
Set plafons informatius sobre l’avifauna costanera es col·locaran en els passeig
marítims de Sitges, Vilanova i la Geltrú i Cubelles amb l’objectiu de fer-ne
divulgació i coneixement.
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