
 
   

   
 

 

“European Clean Up Day”. 
Dissabte 10 de maig 
a partir de les 9 del matí 

 
 

EL Consorci dels Colls i Miralpeix, us convida a participar  el 
proper dissabte 10 de maig  a la  jornada de neteja del 
litoral del Garraf, en el marc de la jornada europea  

“Let’s Clean Up Europe” 
 

 
Amb l’impuls de la Unió Europea, i la coordinació a Catalunya de l’Agencia 
Catalana de Residus, la Diputació de Barcelona i l’Area metropolitana de 
Barcelona, i en el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, el 
Consorci dels Colls  organitza, amb la participació dels ajuntaments del litoral 
de la comarca i la col·laboració Nootka, una de les 94 accions de neteja dels 
espais naturals que tindran lloc aquest dissabte a tot el país.  
 

Us convidem a participar decididament  en aquesta acció de conscienciació que 

enguany serà la neteja dels espais del litoral dels Colls, entre Vilanova i Sitges, 

seguint el camí de ronda per terra, i també fent la recollida de residus a la part marina 

amb la utilització de caiacs. 

VILANOVA: trobada de les persones participants davant l’Ermita de Sant Cristòfol a 

les 9 del matí. 

SITGES: trobada de les persones participants davant la Platja de les Anquines (base 

Nootka)  a les 9 del mati. 

Recorregut per terra fins a la Cala dels Gegants. A partir d’allà retorn a l’origen fent la 

recollida de deixalles i la neteja del camí de ronda i el litoral. 

L’acció també contempla una recollida amb caiac per la zona marítima del litoral. 

Concentració a les 9 de les persones que vulguin participar en aquesta modalitat, a la 

base de NOOTKA a la platja de les Anquines.  A les persones que ja han navegat amb 

caiac, però aquest dia no disposin d’embarcació, Nootka i el Consorci els hi facilitaran 

una. 

 

 



 

 

L’acció s’iniciarà a les 9 del matí amb una concentració de les persones voluntàries a 

la Platja de les Anquines de Sitges i davant de l’Ermita de Sant Cristòfol a Vilanova, 

per anar a fer el recorregut fins a la Cala dels Gegants, i a partir d’allà anar fent 

respectivament la neteja del litoral, un grup fins a Sitges i l’altre fins a Vilanova. 

Paral·lelament, els altres voluntaris amb caiac, faran els recorreguts per mar, recollint 

les deixalles del mar. 

Totes les persones que vulguin participar, (especialment les que vulguin fer-ho en 

caiac) poden fer la seva inscripció al Consorci dels Colls  consorci@collsmiralpeix.cat 

Recomanem portar guants, gorra , calçat adequat, crema solar i aigua, per a dur a 

terme l’activitat. 

 

 

Vilanova i la Geltrú 30 d’abril de 2014 

 

 

 

 

 

consorci@collsmiralpeix.cat 
http://www.collsmiralpeix.cat/ 

Facebook Consorci Colls 
C/ Bonaire, 1 Vilanova i la Geltrú Telf.938140000 

 


