RESUM
M DEL SEM
MINARI
a de la Torde
era: dinàmicaa de sediments i
“La gestió integgrada de la zona costaneera del Delta
usos del sòl””
Arxiu Municipal
M
de Malgrat de Mar, 28 febrrer 2018

11. Introduccció
ISACC
C TorDelta, Implicant la Societat
S
en ll’Adaptació al
a Canvi Clim
màtic al Deltaa de la Torde
era, és
un prrojecte que compta amb
b el suport ddel Ministeri d’Agriculturra i Pesca, A
Alimentació i Medi
Ambiient a través de la Fundación Biodiveersidad, i estàà coordinat pel
p CREAF. D
Durant nou mesos,
m
entree l’1 d’octubrre de 2017 i el 30 de junyy de 2018, do
onarà suportt a la Taula dde treball so
obre el
Deltaa de La Torde
era, impulsada per admiinistracions locals i cientíífics, creant un espai de debat
per a la millora dee la gestió in
ntegrada del territori delttaic.
El pro
ojecte desen
nvolupa un procés particiipatiu amb diferents fase
es, tal com inndica la figura 1.

Aqueest cicle de seminaris segueix
s
la pprimera fase
e del projecte en que es van rea
alitzar
entreevistes a uns 80 personess dels princippals sectors de l’econom
mia i de la soccietat del De
elta: la
pagessia, les assocciacions amb
bientalistes i socials, secttor turístic, industrial i ell món científfic. Els
dubtees i les preeocupacions detectadess a les entrrevistes ens han permèès identifica
ar uns
aspecctes claus peer aclarir i do
ocumentar m
millor, i els seminaris es desenvolupeen amb la fin
nalitat
d’apo
ortar informació rellevan
nt al procéss. Per això es
e van invitar persones ddel món cie
entífic,
respo
onsables de polítiques, entitats i exxperts per tal
t de prese
entar les sevves perspecttives i

1

respo
ondre als dubtes dels participants. Ells seminaris es van organ
nitzar segon s 3 eixos tem
màtics
principals: Gestió
ó Integrada de Zones Cos taneres, Biodiversitat i Aigua.
A
22. Ordre del dia del sem
minari
17.000 – 17.15
17.155 – 17.30
17.300 – 18.30

18.300 – 20.00
20.000 – 20.15
20.155 – 21.00

Registre pa
articipants
Benvinguda del Projectte ISACC TorrDelta
Annelies Brroekman, CR
REAF
Taula rodo
ona amb:
o “Més que
q una neceessitat”
Rafael Sardà, CEAB
B‐CSIC
o “Canvi climàtic o geestió desinte
egrada? Analitzant les coonseqüènciess de les
accions humanes een un ecosisttema costane
er”
Enric Sagristà,
S
CEA
AB‐CSIC
o “ L’ava
antprojecte dde Llei d’Ordenació del Liitoral”
Josep Maria
M
Aguirrre, Universita
at de Girona
o “La ge
estió de fenòòmens climàttics extrems als municipiss del Delta”
Regido
ories d’urbannisme dels Municipis
M
del Delta:
Mireia Castellà Clim
ment, Malgrat de Mar,
Carles Aulet, Tordeera,
Juan Andrés Osorioo, Palafolls
Debat amb
b els particip ants
Cloenda
Piscolabis

33. Punts claaus de les pre
esentacions
“Méss que una ne
ecessitat”
R
Rafael Sardà,, CEAB‐CSIC
Al Raf
afa la Taula lii va demanar d’explicar ““Que es la geestió Integrada de Zones Costaneres??
El Pro
ofessor Rafaael Sardà ind
dica uns punnts cal∙lus sobre la importància de laa Taula de Treball
T
sobree el Delta de la Tordera com
c
a espai de governan
nça per pode
er avançar caap a un Delta mes
equilibrat i menyss vulnerable.
ent de
Per tal de poder canviar l’acttual model dde gestió del territori, ess necessari l ’apoderame
les p
persones. En
n aquest sen
ntit ja es doonen molts exemples,
e
com les iniciaatives que estant
e
portaant a terme les entitats del territori que treballe
en per una millor
m
gestióó del medi i de les
zoness costaneress, contribuintt amb activittats orientades a l’apoderament de laa societat.
La zona del Delta és ideal perr treballar, d onat que en
ncara li queden molts esppais lliures d’usos
d
antrò
òpics i la natu
uralesa que hi viu podriaa recuperar‐sse amb èxit.
La iniiciativa de co
onstituir la Taula
T
del Deltta de la Tord
dera neix de lluny, i resullta d’un proccés de
presaa de conscièència de qu
ue es necesssita fer un a planificacció integradaa amb un diàleg
d
respo
onsable orientat a soluciionar els repptes.

2

AB vol contribuir al procés de la Taulla amb els co
oneixementss científics i aamb metodo
El CEA
d’inteerès per treballar la reccuperació deel Delta. Segguidament, s’il∙lustren
s
trres aspectes
que ees voldrien trreballar:

A
A. La erosió
Per eexemple, s’ha treballat extensivamen
e
nt el tema de
d la erosió, on van sorttir recomana
molt simples però molt clare
es (Eurosion, 2004):
11) s’ha de ten
nir el coneixe
ement de less causes de l’’erosió.
22) s’ha de tro
obar el factor clau del deesequilibri pe
er restaurar el procés i ffer el sistem
reesilient, com
m ara la impla
antació del ccabal ecològic, recuperar el balanç seedimentari.
33) s’ha d’esttablir la ressposta de fforma proacctiva i planificada: unaa visió com
consensuada per establir objectius clars per co
omençar una planificaciió estratègic
D
Delta.
44) s’han d’internalitzar elss costos de lees decisions d’inversió: qui
q ho paga, quant paga.
Aqueestes quatre recomanacio
ons han d’esstar incorporrats com a fo
onament de l full de ruta
Taulaa de Treball sobre
s
el Delta de la Tordeera.
El pro
ojecte Eurossion planteja
ava tres posssibilitats d’actuació resp
pecte a la geestió del lito
deixaar que l’erossió avanci, b)
b l’artificialiització de laa línia de co
osta, c) efect
ctuar una m
regen
neració. Sem
mbla que l’administració eestà treballant en la línia
a de la segonna opció, qua
del no
ostre punt de vista seria preferible laa tercera.
B
B. La Gestió
ó Integrada de
d Zones Cos taneres.
Tanm
mateix, l’equ
uip del CEAB
B es va trebballar molt el
e tema de la Gestió Inttegrada de Z
Costaaneres. Espaaña va signarr el protocol internacional al 2008, quan
q
la gestiió integrada
a ser una obligació. En aque
est sentit, la planificació territorial hauria
h
de cooordinar‐se a
gestió
ó costanera, però costa molt
m que aixxí sigui i hi haa greus carèn
ncies en la im
mplementac
proto
ocol.
C
C. Gestió peer ecosistemees
Un alltre concepte clau es la Gestió per EEcosistemes (UN.CBD, 1999). Es bassa en una sè
principis que imp
pliquen la co
onstitució d’uuna taula co
om ara la de la Tordera dde forma ex
d
deescentralitzaació de la gestió) i qque dona p
(participació soccial, visió desitjada,
l’apoderament de la societa
at i a aproppar la gestió al territori.. Per tant, lla participac
obligada, més qu
ue una necesssitat, i la gennt ha de dir el
e que vol pe
el futur.

