
 
 

 
 

 

El projecte ISACC TorDelta estrena el nou blog! 

El projecte “ISACC TorDelta: Implicant la societat en l’adaptació al  canvi climàtic al Delta de la 

Tordera” estrena una pàgina a la xarxa (http://isacc.creaf.cat/ ) amb l’objectiu de facilitar la 

interacció amb el actors locals del Delta de la Tordera. 

A la pàgina hi podeu trobar: 

- Una descripció del projecte i les diferents fases de desenvolupament: 
o una fitxa informativa que es pot utilitzar per difondre les principals 

característiques del projecte i els seus objectius.  
o ha un esquema del cronograma i els objectius específics de cada fase.  
o explicacions sobre el procés de creació de la Taula de Treball sobre el Delta 

de la Tordera, un espai de governança impulsat pels ajuntaments del Delta i 
on trobareu l’enllaç al portal web de la secretaria tècnica que coordina 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar.  

o La presentació de l’equip del CREAF, membre del grup de recerca sobre Aigua i 
Canvi Global. 

- Tots els materials produïts pel projecte 
- Un calendari d’activitats: 

En aquest calendari volem anunciar les activitats del projecte, però també tenim un 
formulari per tal que qualsevol entitat del Delta o de la conca que vulgui pugui 
aprofitar aquest espai per donar a conèixer els seus actes. 

- Un blog per difondre la diagnosi i els principals temes de debat, donant l’oportunitat 
als actors locals d’aportar les seves consideracions encara que no hagin pogut assistir a 
les sessions de les diferents àrees temàtiques. Alhora, pot ser una eina per tal que 
visions diferents puguin deixar clar les seves argumentacions i exposar les 
informacions que tenen de referència. 

- Un arxiu de referències: 
Les referències utilitzades en totes les fases del projecte s’han recopilat d’una forma 
organitzada i amb una eina de gestió que permet trobar fàcilment els documents 
inclosos: les paraules clau i una descripció dels documents ajuden a orientar-se en una 
biblioteca virtual on tothom pot accedir a les referències que es van utilitzant 
(documents administratius, informes, articles de premsa i científics, mapes i molt 
més). L’arxiu també s’alimenta dels suggeriments dels actors que contribueixen al 
blog i a les sessions participatives. 

- Un glossari per construir un llenguatge comú: 
En un entorn multidisciplinari i de participació oberta és fonamental fer un esforç per 
entendre el significat amb què s’utilitzen diferents paraules clau. Moltes vegades hi 
ha terminologies tècniques, professionals o científiques que no necessàriament 
comprèn tothom plenament. Aquesta pàgina també vol créixer durant tot el projecte 
gràcies a les aportacions dels actors que participen al procés, amb l’objectiu de 
representar, amb el temps, el llenguatge específic que fem servir.  

 

Us convidem, doncs, a visitar la pàgina i a interactuar amb el projecte! 

 

 

http://isacc.creaf.cat/

