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Participants: 
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Anabel Sánchez (CREAF) 
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Annelies Broekman (CREAF) 
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Marina Vall-Llosada (Regidora Medi Ambient Aj. Blanes) 

Óliver Sánchez-Camacho (Regidor Medi Ambient Aj. Malgrat) 

Dolors Rosell (Cap Medi Ambient tècnica Aj.  Blanes) 

Full de firmes en Annex 1 

 

1. Introducció 

El nou regidor de Medi Ambient de Malgrat de Mar, Óliver 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) introdueix 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, el projecte ISACC TorDelta i les reunions per tal d’elaborar uns estatuts i el 

compromís dels municipis. Tanmateix es posen de relleu els elements que s’estan treballant 

actualment: el nou projecte finançat per la Fundación Biodiversidad (Ministerio para la 

Transición Ecológica), el REDAPTA, la  institució de la secretaria tècnica, el procés d’establir un 

canal de comunicació amb la Generalitat, entre d’altres. 

Els punts per debatre plantejats han sigut: 

A. Funcionament intern: 

- Llistat correus i directori contactes 

- Reunions periòdiques 



 

- Estratègia de comunicació de la Taula i dels Ajuntaments (web, twitter, etc) 

B. Relació Ajuntaments amb la Taula 

Com es relacionen les activitats que desenvolupen els municipis amb la Taula (com es 

presenten propostes, com s’avaluen, com s'aproven) 

C. Sinèrgies amb la Taula: 

• Pla estratègic i conveni amb la Generalitat 

• Contextualització del pla i de les mesures (participació ACA, ATLL, Gestió Litoral,...) 

•  Coordinació PAESC 

2. Acords i comentaris recollits del debat 

A.- Funcionament intern 

- Llistat correus i directori de contactes 

ACORD:  Es farà un llistat de correu per a tothom que estigui en el consell regidor i que hagi 

d’estar informat. Tanmateix es vol identificar una persona (possiblement un tècnic) que pugui 

atendre les necessitats de la Taula en el seu dia a dia, a més a més cada ajuntament informarà 

de la persona de comunicació que serà el contacte. 

ACORD: CREAF enviarà Excel als presents perquè acabin d’omplir els contactes que falten i 

indiquin la persona de contacte i la persona de comunicació escollida. CREAF farà llista de 

distribució amb tothom que ha d’estar informat.  

COMENTARI:  el mapa d’actors que es va crear s’ha de mantenir i alimentar contínuament. Ara 

mateix s’ha tingut que demanar consentiment explícit per al tractament de dades i els actor 

que no han respost es quedaran fora. És important que els ajuntaments també pensin en 

actors que s’haurien d’involucrar. Palafolls veu clar que s’ha d’incorporar sectors que no van 

participar fins ara. 

- Periodicitat de les reunions: 

ACORD: Reunions del Consell Regidor  de  la Taula cada dos mesos  el primer dimecres del mes 

al matí; la propera serà el 4 de setembre a les 12:00. 

COMENTARI: Les reunions es poden organitzar de manera sinèrgica amb l’agenda del municipi 

i els tallers i trobades del REDAPTA s’haurien d’intentar fer els dies que hagi reunió del consell 

regidor. 

- Estratègia de comunicació de la Taula i dels Ajuntaments (web, twitter, etc) 

ACORD: es farà visible el blog de la Taula a les webs dels ajuntaments.  

COMENTARI: El compte de Twitter s’hauria de poder compartir amb els equips de comunicació 

dels ajuntaments, cal reunió de comunicació. 

- Funció de secretaria rotativa de la Taula 



 

COMENTARIS: 

- Que les accions pagades a la secretaria tècnica tinguin en compte la casuística de cada  

ajuntament, encara que ha de ser compartit amb els altres ajuntaments.  

S’ha de fer una planificació compartida de les activitats de la secretaria, amb cicles de 

4 mesos però mantenint una visió comuna. 

 

- Blanes necessita més temps per portar la proposta desenvolupada pel CREAF per al 

proper cicle  al nou consistori. S’han de plantejar el tema de la secretaria tècnica per a 

trobar la correcta formulació jurídica i permetre la contractació.  

- Palafolls: ha hagut canvis polítics importants, encara que el tècnic, l’ Oriol Bassa, no ha 

canviat (està de vacances avui). Hi ha hagut problemes de comunicació, per tant 

l’equip de govern actual no estava informat dels compromisos amb la Taula i 

actualment no hi ha pressupost reservat. Remarca la importància d’obtenir resultats 

tangibles per tal de poder justificar la inversió a la Taula, així com la de involucrar 

actors clau de la zona  (industrials i logístics, i l’àmbit agrícola). 

- Tordera: està buscant una línia de finançament i la forma jurídica que pot permetre 

assumir la secretaria. Proposa estructurar una formalització de l’acord de treball entre 

la Taula a l’ajuntament, pot ser inspirat per l’acord entre la Diputació i l’espai agrari. 

ACORD: es treballarà amb els servies jurídics de cada municipi per tal de trobar la millor 

formulació per a donar identitat jurídica a la Taula. 

C. Sinèrgies amb la Taula 

 

- Pla estratègic i conveni amb la Generalitat 

COMENTARIS: La iniciativa de crear un espai deliberatiu com a la Taula està emmarcada en 

l’àmbit de diferents legislacions i normatives (aigua, canvi climàtic, gestió litoral, biodiversitat 

etc...) que indiquen la necessitat d’harmonitzar les actuacions al territori, plans i programes 

promoguts per a les diferents administracions. Aquesta iniciativa no és un cas aïllat i respon a 

necessitats àmpliament reconegudes per a millorar la gestió territorial i els impactes del canvi 

climàtic. Per aquesta raó és important involucrar totes les autoritats competents, i trobar el 

format adequat per a afavorir una comunicació fluida i col·laboració. Per això es va començar a 

treballar per impulsar la creació d’un conveni amb la Secretaria General de Territori i 

Sostenibilitat on s’inclouria la necessitat de que els diferents departaments i les agències 

puguin reconèixer la Taula com a interlocutor i obrir a participació les actuacions més 

importants a la zona. 

Tanmateix, al Maig es va fer una reunió a l’ACA per tal de fomentar que  la taula esdevingui un 

interlocutor reconegut. Es treballa per tal que es puguin fer sessions participatives específiques 

per al Delta de la Tordera en l’àmbit de la revisió del Pla de Gestió de l’ACA (2021-2027). 

Aquelles propostes que la Taula pot presentar en aquest procés podrien estar a dins de la 

planificació ordinària, amb pressupost assignat. 



 

Tanmateix, s’està treballant per tenir interlocució amb ATLL per a parlar de l’ampliació de 

la dessaladora i el paper dels pous de la Tordera en el funcionament del sistema. 

S’exposa també que hi ha urgència d’actuar per tal que la Taula sigui un interlocutor 

reconegut, perquè ja han passat coses que no s’han pogut gestionar de manera adequada. Per 

exemple, Infraestructures.cat va encarregar l’elaboració de diferents projectes de restauració 

de zones humides a tota la conca, mentrestant que la Taula estava mantenint converses amb 

l’ACA per coordinar que hi participés la Taula al co-disseny de les restauracions que es 

plantegen.  

Els municipis exploren les oportunitats que es poden obrir en l’àmbit de l’adaptació i els plans i 

programes promoguts al respecte (i.e. PAESC). 

ACORD: al setembre Malgrat circula el primer esborrany de la proposta de conveni. Tots els 

ajuntament valoren quines oportunitats i barreres jurídiques  hi veuen i aporten informacions 

al procés de redacció. 

B. Relació Ajuntaments amb la Taula. 

COMENTARIS: La Taula necessita integrar-se a les dinàmiques de treball municipal d’una 

manera sostenible per els treballadors i regida amb transparència d’informació i solidesa 

normativa. 

Es remarca que la Taula és un òrgan deliberatiu, on no s’aprova o es vota res, sinó que és un 

espai on poder intercanviar argumentacions, atendre dubtes i  explicar procediments, esbrinar 

temes difícils o conflictius, generar informacions i posar en relleu les perspectives del territori 

en front a la gestió actual, tot orientat a enriquir el procés de presa de decisions dels òrgans 

competents. 

Es van dibuixar clarament els objectius de la Taula per a la recuperació dels equilibris dels 

sistemes del delta, el que falta és entendre plenament com es voldria funcionar a la pràctica. 

Es va comentar que: a) la Taula és consultiva, no és vinculant. (Es remarquen les dificultats 

objectives del que pot implicar portar a la Taula projectes concrets.) b) Delimitar bé en què 

s’està participant i en què es pot participar.  

ACORD: s’han d’alinear els projectes concrets de cada municipi amb les línies estratègiques i 

objectius de la Taula, basant-se en el compromís dels ajuntaments cap aquests objectius. Per 

això cada ajuntament hauria de presentar les seves prioritats i visió a la Taula, que és una 

prèvia a tots els projectes concrets que es facin als municipis. La Taula pot també tenir una 

funció informativa molt important, presentant les actuacions que es fan i rebre comentaris i 

informacions des de la ciutadania, avisant de períodes d’al·legacions i afavorint la participació 

en els espais que s’obren. També pot servir per a que els ajuntaments comparteixin prioritats i 

necessitats actuacions a mig termini. 
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