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17 de Juliol 2019 

Arxiu Municipal de Malgrat de Mar 

 

1. Introducció: estat de la qüestió  

El nou regidor de Medi Ambient de Malgrat de Mar, Oliver Sánchez-Camacho, ens dona la 

benvinguda i introdueix la reunió indicant la importància del camí fet i de l’aposta per a 

millorar la governança del Delta.  

Tot seguit, l’Annelies Broekman (CREAF) va introduir l’estat de la qüestió, indicant els 

principals elements que han caracteritzat el procés desenvolupat fins ara: el naixement de la 

Taula per iniciativa local al juny 2017 i el projecte ISACC TorDelta (octubre 2017 – juny 2018) 

que va produir una visió comuna, uns objectius estratègics i un full de ruta. Tanmateix, es va 

clarificar la feina feta en relació a la consolidació de la Taula: la creació de la secretaria tècnica, 

el paper del CREAF, i les reunions per tal de facilitar la coordinació de la Taula amb 

administracions supramunicipals, com la Generalitat o les Diputacions. Per altre banda, es van 

explicar els elements que s’estan treballant actualment en el marc de la secretaria tècnica:  

 Manteniment del mapa d’actors i tasques de gestió i convocatòria.  

 Representació de la Taula a altres espais de participació, com ara el procés de revisió 

del pla de gestió de l’aigua a Catalunya pel període 2021-2027. S’està treballant per a 

que la Taula tingui un espai de participació específic dins del procés oficial engegat per 

l’ACA. 

 Desenvolupament d’accions de conscienciació sobre els riscos d’inundació, aprofitant 

que en aquests mesos l’ACA està revisant els mapes de risc i el pla de motes, i que la 

Tordera es un cas pilot dins del marc del projecte RECONECT 

(http://www.reconect.eu/). 

A més a més, es va comunicar que el CREAF ha obtingut un nou projecte finançat per la 

Fundación Biodiversidad, el REDAPTA, que entre setembre 2019 i juny 2020 permetrà treballar 

amb la a Taula per a) co-dissenyar mesures de gestió, b) fer un s seguiment participatiu 

d’accions de restauració i c) crear una xarxa de Taules semblant a la de la Tordera, per a 

afavorir l’intercanvi d’experiències. El projecte es desenvoluparà en paral·lel amb la Taula pel 

riu Serpis a València. 

En front a tota aquesta diversitat d’elements que d’una forma complementaria estan 

promovent el desenvolupament de l’espai, es va clarificar que: 

 L’objectiu de la Taula és recuperar els equilibris socials i ecològics  del Delta de la 

Tordera i reduir la seva vulnerabilitat al canvi climàtic mitjançant una planificació 

integral i estratègica desenvolupada de manera transparent i participativa. 

 



 

Segons els seus estatuts, la Taula consisteix en: 

 Consell Regidor: 4 Ajuntaments + secretaria tècnica externa (CREAF) 

 Comitè Òrgans Competents: Generalitat, Diputacions, etc... 

 Participants a la Taula: Tothom interessat 

La Taula es va constituir formalment, amb l’aprovació dels estatuts als plens dels 4 
Ajuntaments al juny de 2018, encara que no té personalitat jurídica pròpia.  

Es tracta d’un òrgan consultiu i d'assessorament als Ajuntaments, i representa el compromís 
dels Ajuntaments per treballar conjuntament per assolir els objectius de la Taula. 

Cada Ajuntament proveirà del finançament per a la secretaria tècnica de forma rotativa, sent 
el primer el de Malgrat de Mar. S’està treballant per tal que Blanes sigui el proper. 

El Consell Regidor considera que la Taula hauria de tenir una personalitat jurídica per exemple, 
per facilitar la gestió de la secretaria i donar-li força com a interlocutor. 

Sobre el Comitè d’Autoritats Competents de la Taula, es va explicar que la Taula treballa per a 
la harmonització de les polítiques de gestió del territori, per això es vol millorar la coordinació 
entre administracions i que la planificació ordinària involucri la Taula. Per a assolir-ho, s’està 
treballant per a establir un conveni amb la Generalitat per a tenir interlocució fluida i 
participació directa de la Taula sobre les actuacions de la Generalitat al territori. 

Actualment la  Taula pot: 

 Informar a la ciutadania sobre prioritats i objectius per al desenvolupament a nivell 
municipal. 

 Constituir un interlocutor amb les institucions i entitats que actuen al territori. 

 Desenvolupar un missatge conjunt des del Delta i Baixa Tordera cap a altres espais. 

 Fomentar la capacitació dels participants sobre temes específics d'interès. 

 Desenvolupar una visió integrada i propostes concretes. 
 

2. Mini- taller amb els participants 

Es vol treballar conjuntament les expectatives dels participants, identificar propostes de temes 

a tractar i sinèrgies. 

Es van reunir grups de 3 persones i durant uns 20’ van definir aspectes prioritaris que hauria de 

tractar la Taula aquest any; de quina manera es faria (seminari, taller, xerrada, acció, proposta 

de projecte, ...) i quins actors s’haurien d’involucrar. Després, un portaveu de cada grup va 

compartir les aportacions amb el plenari. 

Van haver-hi 6 grups en total. La gran majoria de propostes voldrien involucrar el màxim 

d’actors possible i els formats en que es voldrien promoure sobretot serien accions directes 

(tipus sortides al riu, actuacions comunitàries i de col·laboració) i campanyes de sensibilització. 

Es remarca la necessitat de prioritzar accions concretes en front a xerrades i reunions. A la 

Taula 1 es resumeixen els aspectes prioritaris indicats per als participants. 

 

 



 

1. Desenvolupar accions concretes 

Cal passar a l’acció, posicionar-se en què volem i a què no renunciem 
2. Frenar l’expansió dels càmpings 

 Cal un posicionament públic dels ajuntaments,  

 promoure bones pràctiques de les activitats en el territori.  

 Per part del sector dels càmping s’explica que sobretot es vol mantenir l’activitat en 
front als reptes actuals d’erosió. 

 Buscar solucions pràctiques 
3. Millorar la gestió de l’aigua a la conca 
Analitzar la situació sobre la gestió de l’aigua al territori i desenvolupar estratègies alternatives 
involucrant tots els actors. En particular s’ha indicat que es vol: 

 Tenir una comptabilitat real de l’extracció de l’aigua i promoure una auditoria dels 
usos a nivell de conca.  

 Conèixer l’ impacte de les embotelladores, turisme i indústria 

 Avaluar la implementació dels cabals ecològics (la manera en que s’han calculat, el 
procés d’implementació, el control, ...) 

 Buscar interlocució amb els gestors de la dessaladora i ATLL 

 Facilitar les dades existents sobre la conca a la ciutadania per tal que es coneguin 
millor i, trobar accés a les dades rellevants que avui no estan disponibles. 

 Vetllar per la qualitat de les aigües residuals, sortides de clavegueram directe al riu. 
Evitar impactes en la qualitat de l’aigua. 

 
4. Desenvolupar estratègies de comunicació 

 Millorar la comunicació de la Taula cap a la ciutadania, altres territoris i altres entitats 

 Que la ciutadania reconegui la Taula com a referent en la informació sobre la conca 

 Desenvolupar materials/accions específics com ara díptics informatius, promocionar 
visites guiades, etc... 

 Promoure l’educació i la formatiu cap a les escoles. 

 Informar a la població dels riscos que té el territori, especialment  el risc d’inundació, 
involucrant també protecció civil. 

5. Involucrar gent jove a la Taula 

 Incorporar gent jove per tal de que prenguin un paper actiu en la gestió del territori 
6. Reforçar el consell regidor i la seva participació a la Taula. 

 Abordar els desequilibris existents en el lideratge de la Taula 

 Millorar la capacitat de la Taula de prendre decisions. En aquest sentit seria positiu que 
la Taula pogués tenir personalitat jurídica. 

7. Fiscalitzar i comprovar la implementació de la legislació existent i rellevants pels objectius 
de la taula. 

 Per exemple: la legislació d’aigües, figures de protecció de la biodiversitat, llei de canvi 
climàtic, entre d’altres. 

 Fer un seguiment de plans i programes, i dels programes electorals. 

 Proveir la informació sobre la normativa i què està passant a tot el territori 
8. Que la taula funcioni com a incubadora d’iniciatives i projectes amb incidència local 

 Recollir resultats i informacions de projectes existents al territori, com per exemple 
relacionats amb la alerta primerenca instal·lada als càmpings per a prevenir els danys 
de les inundacions. 

9. Prioritzar la col·laboració amb el parc agrari 

 Analitzar les sinèrgies amb el sector 

 Avaluar mesures d’adaptació i reducció de la vulnerabilitat que el sector podria 
proveir. 



 

10. Actuar sobre l’incivisme 

 Fer accions i batudes per netejar zones, sortides al riu. 

 Senyalitzar els espais protegits 

 Conscienciació i fiscalització de l’estat actual de degradació i qui es responsable.  
11. Millorar la gestió de l’espai xarxa natura 2000 

 Abordar la híper-freqüentació 

 Posar en valor la riquesa natural 

 Desenvolupar un inventari d’infraestructures no útils i obsoletes 

 

Taula 1: Elements prioritaris que hauria de tractar la Taula aquest any. 

3. Comentaris finals 

 Hem de ser conscients de que a la taula hi han objectius contradictoris de les persones 

que hi participen, i que ens costarà arribar a una visió conjunta. 

 Hem de prioritzar els aspectes exposats en aquest taller. 

 Hem de promoure que la Taula tingui personalitat jurídica pròpia per a poder prendre 

decisions i fer accions. 

 En el marc de la avaluació de l’estat de compliment de les normatives vigents, es 

remarca la importància de que els ajuntaments reconeguin els incompliments que 

s’estan fent i que exposin declaracions institucionals al respecte. 

 Aspectes pràctics pel funcionament de la Taula: 

o S’ha incorporat la normativa de protecció de dades, recollint el consentiment 

actiu dels contactes inclosos en la base de dades. Es demana als participants 

de contribuir a que tothom s’apunti. Es pot fer servir el següent enllaç 

https://forms.gle/dBsVb4SNQhqWNzGVA 

o La Taula es vol reunir amb una periodicitat regular (cada 2-3 mesos), però 

buscant sinèrgies amb les altres trobades relacionades la projecte REDAPTA o 

altres iniciatives. 

o Es considera molt positiu fer sessions monogràfiques sobre temes d’interès, 

com per exemple l’avaluació de l’estat d’incompliment de la normativa vigent. 

o La Taula hauria de marcar objectius concrets, propers i fomentar que es 

desenvolupi la feina amb un calendari marcat. 

o Es vol assegurar que la comunicació sigui fluida; les eines que es fan servir 

actualment son: la web, el Twitter i el correu electrònic. Es proposa fer servir 

també l’Instagram. 

o Les reunions de la Taula seran rotatives en els 4 municipis. 

 

 

 

https://forms.gle/dBsVb4SNQhqWNzGVA


 

 

ANNEX 1 Full de firmes. 

 

 

 



 

 


