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Un projecte de: Amb el recolzament de: 



 
Objectius dels dos Tallers 
 

 

•  Taller 1 
Contrastar la diagnosi i l’eina que 
permetrà mantenir-la actualitzada 
permanentment. 
 

Elaborar una visió de futur conjunta 
sobre quin Delta de la Tordera volem. 
 

• Taller 2  
Caracteritzar el mapa d’actors i de 
relacions de cara a enfortir la 
col·laboració entre tots els implicats en 
la Taula de la Tordera. 
 

Proposar recomanacions per concretar 
un full de ruta aplicable pels 
responsables polítics. 
 
 

 

 
 

 

 Amb l’objectiu general d’ 
acompanyar la posada en 
marxa de la Taula de la 
Tordera us proposem: 
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Cóm organitzarem avui el  

nostre temps? 
 

 
17.00  -  Benvinguda i presentació de la sessió 
 

17.15  -  Breu repàs als resultats de primer taller. 
 
17.30 - 1ª PART – Caracterització de les relacions entre participants 

amb l’objectiu de fomentar la col·laboració i les sinèrgies.  
 

18.30   - 2ª PART – Full de ruta i recomanacions per als responsables 
de les polítiques. 

19.50  -  Conclusions i propers passes. 

20.00  -  Cloenda 
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Breu repàs als resultats del 
primer taller....  
 



Entenent que tots compartim els objectius 
de futur formulats en el primer taller… 

Què demanem als altres «sectors» per 
poder treballar de forma col·laborativa en 
l’assoliment d’aquests objectius? 
 

 

. 

 

 

1ª Part – Caracterització de les 
relacions entre els participants... 



1ª Part – Caracterització de les 
relacions entre els participants... 



2ª Part – Recomanacions per als 
responsables de les polítiques... 

Entenent que tots compartim els objectius 
de futur formulats en el primer taller… 

Coneixedors del potencial de col·laboració 
entre vosaltres... 

Formulareu (si és possible) les primeres 
recomanacions col·legiades dirigides als 
responsables de les polítiques. 
 

 

. 



 
Què farem concretament en aquesta 

segona part de la sessió? 
 Farem una dinàmica de consens tipus world 

cafè amb tres rondes per identificar  un 
màxim de 10 recomanacions  principals que 
ja es podrien plantejar als responsables 
polítics...perquè hi ha consens i són 
necessàries. 

Dedicarem 40’ a la 
dinàmica de grups 
rotatius i 45 a la 
presentació plenària per 
a col.legiar les propostes 
finals 



 
Què passa si vull aportar més coses   

Si se’ns fa curt (bon senyal!) i voldríem dir o aportar més coses tenim  el 
BLOG (http://isacc.creaf.cat/noticia/) 

 

 



Gràcies per la vostra 
atenció! 
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