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La Taula del Delta i de la Baixa Tordera: 
Primera Trobada del Consell Regidor 

Taula del Delta i de la Baixa Tordera. 
Recuperant els equilibris socials i ecològics 
del Delta de la Tordera 



Per iniciativa dels ajuntaments del Delta, amb el suport de científics, 
associacions i sectors econòmics locals, es crea una taula de treball 

per buscar solució als impactes que pateix el delta… 

ANTECEDENTS 



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. 

OBJECTIU DEL PROJECTE I DE LA TAULA 

 El projecte ISACC TorDelta (octubre 2017-juny 2018) 
va treballar per a 

 MILLORAR LA GOVERNANÇA  
per a la adaptació al canvi climàtic 
 donant suport a la creació de la  

Taula del Delta i de la Baixa Tordera 



EL PROCÈS: 20 sessions públiques en un període de 9 mesos. 

El projecte ISACC TorDelta 
ESTRUCTURA I CALENDARI 



PRIMER PAS, CONÈIXER-NOS!  
LES ENTREVISTES DE GRUP 

• 5 entrevistes de grup a les que van participar 80 
persones de diferents sectors 

• 2 sessions obertes al públic general 

http://isacc.creaf.cat/ 

 incloure perspectives qualitatives a l'anàlisi (històriques, 
dinàmiques socio-econòmiques i  l'herència cultural) millorant la 
comprensió dels motors determinants dels impactes 



• Es va desenvolupar una estratègia activa per fomentar la participació durant 
tot el procés.  

• Es va construir un mapa d'actors de >250 contactes. 
• Es va aconseguir consolidar un grup de 40 persones que van participar a 

totes les sessions. 
• Les persones que van demostrar major interès representaven a 

l'administració publica, l'àmbit de la recerca, les associacions i el sector 
turístic. 

EL MAPA D’ ACTORS I GENERACIÓ D’INTERÈS 



SEGON PAS: OBTENIR MÉS INFORMACIÓ!  
EL CICLE DE SEMINARIS 

• 3 sessions, 3 eixos temàtics 
• mon científic, administracions públiques i experts. 
• una mitjana de 34 persones per sessió. 

 un debat pluri-disciplinar que millora els criteris de 
referència per a la presa de decisions, i identifica i respon als buits 
d’informació existents entre administració, ciència i societat. 



L’INFORME CIENTÍFIC 

Dr. Rafa Sardà, CSIC-CEAB, coordinador del Comitè científic de la Taula.   
Van col·laborar: 
 



TERCER PAS: CONCRETAR I RESUMIR!  
EL CICLE DE TALLERS 

• Arribar a un consens sobre una visió de futur.  
• Definir objectius estratègics.  
• Identificar oportunitats de col·laboració entre actors. 

 utilitzar metodologies específiques d’interacció entre actors 
superant les barreres formals i de llenguatge. 



• Formular unes recomanacions dirigides a les 
administracions competents. 

• Desenvolupar un full de ruta per a la taula. 

 renovar canals de comunicació i col·laboració i teixir noves 
relacions; superar les discontinuïtats entre períodes de planificació i 
“arítmies” entre polítiques mantenint i cultivant l’espai de governança. 

QUART PAS: TRANSFERIR ELS RESUTATS!  
RECOMANACIONS I FULL DE RUTA. 







REDAPTA treballarà al voltant de diferents accions, 
desenvolupades al Riu Tordera i al Riu Serpis: 
 
1.     Elaboració d’una estratègia de reducció de la vulnerabilitat 

als impactes del canvi climàtic. 
• Cicle de tallers per al co-disseny de mesures estratègiques 

 
1.     Seguiment participatiu de les actuacions de restauració de la 

morfologia fluvial als rius Tordera i Serpis. 
• Camp de Tir de Malgrat de Mar i Platja fluvial de Potries 
 

2.     Innovació en la governança de l’aigua per als rius Ibèrics. 
• Xarxa de Taules per a l’intercanvi coneixements. 

Taula del Delta i de la Baixa Tordera. 
Recuperant els equilibris socials i ecològics 
del Delta de la Tordera 



FULL DE RUTA DE LA TAULA PEL 2019-2020 

 Propers passos:  
• Desenvolupar una dinàmica de funcionament intern 
• Resolució proposta entregada a l’Ajuntament de Blanes per al següent 

torn de la Secretaria tècnica 

CONSOLIDAR EL MARC ADMINISTRATIU I LA LEGITIMITAT DE L'ESPAI DE GOVERNANÇA 

S’ha engegat la secretaria tècnica de la Taula:  
cada ajuntament proveirà del finançament de forma rotativa, sent el primer el 
de Malgrat de Mar. 

Es van aprovar formalment els estatuts de la Taula als Plens Municipals dels 
Ajuntaments del Delta. 



FULL DE RUTA DE LA TAULA PEL 2019-2020 

• Gestió trobades i funcionament intern. 
 

• Participació activa com a Taula en altres espais: procés participatiu de 
l’ACA. 

 
• Campanya e sensibilització sobre la morfologia fluvial i els riscos lligats a 

les inundacions. 
 

ACTIVITATS DE LA TAULA  AMB FONS DE LA SECRETERIA TÈCNICA 



FULL DE RUTA DE LA TAULA PEL 2019-2020 

 Propers passos:  
• Revisar i consensuar l’esborrany del conveni 
• Re-establir el contacte i identificar quins actors serien més receptius. 
• Establir una nova reunió 

CONSOLIDAR EL MARC ADMINISTRATIU I LA LEGITIMITAT DE L'ESPAI DE GOVERNANÇA 

La Taula treballa per a la harmonització de les polítiques de gestió del territori, 
per això es vol treballar per a millorar la coordinació entre administracions : 
Comitè d’Autoritats Competents de la Taula. 
 
Objectiu:  tenir interlocució fluida i participació directa de la Taula sobre les 
actuacions de la Generalitat al territori. 
 
Ens vam reunir amb la Secretaria general del Departament de territori i 
sostenibilitat i amb els directors de l’ACA, OCCC i Biodiversitat al Juliol 2018 
 
Servei jurídic de Malgrat de Mar està redactant un esborrany de conveni. 



DEBAT:  
 
1. Funcionament intern: 
• Llistat correus i directori contactes 
• Reunions periòdiques 
• Estratègia de comunicació de la Taula i dels Ajuntaments (web, twitter, etc) 

 
2. 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) 
 
3. 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 
 
 




