DEMANDA

A les associacions ambientalistes i
socials

Les associacions ambientalistes i
socials DEMANEN

A l’àmbit de la recerca

A la ciutadania

• Coordinació
• Aplicació de la normativa
• Planificació allarg termini
• Constitució de la Taula i voluntat
per aplicar la seva funcionalitat.

• Que hi hagi més col∙laboració amb
els treballs científics:

Les associacions ambientalistes i
socials OFEREIXEN

• Coneixement local

Als Ajuntaments i administracions

.

sector turístic

• Pràctiques mes sostenibles
• Que es potencií la difusió dels
valors locals característics.

• Compartir idees i coneixements
per la gestió del territori.
• Col∙laboració activa per al
realització d'activitats.

A la pagesia

• Que la pagesia es comuniqui amb
les associacions,
• Un millor transferiment de
coneixements.

• Transmetre valors (i defensar‐los)
de la pagesia a la ciutadania.

L’àmbit de la recerca DEMANA

• Posar en valor el Delta sense
alarmisme per la ciutadania.
• Contribuir a la part educativa i
comunicativa orientada a la posada
en valor.

• Fomentar processos participatius
per la presa de decisions.
• Promoure les inversions en
• Fer un bon ús dels recursos lúdics
recerca per avaluar l'espai.
participació en la presa de decisions
• Si cal, protegir l'espai i fer un
• Apreciar el valor que té el Delta i
seguiment que es compleixen les
no viure‐hi de esquenes.
normatives.
• Legislar d'acord amb el que es
decideix a la Taula.

• Fomentar el "turisme sostenible"
no massificat.
• Promoure bones practiques i
conscienciació ambiental als clients
• Reformar instal∙lacions per
adequar‐les a un ús sostenible dels
recursos (aigua, electricitat)

• Entomar el rol d'eix vertebrador
del territori
• Compromís de transformar‐se en
agricultura ecològica
• Fer un bon us de l'espai agrari
• Promoure l'agricultura de
productes locals.

L’àmbit de la recerca OFEREIX

• Facilitació d'estudis científics per
basar les campanyes en evidències.

• Fer arribar els resultats de la
recerca per millorar o ampliar el
• Arguments a la hora de prendre
coneixement del delta a la societat.
decisions basades en evidencies
• Oferir activitats d'educació
científiques.
ambiental, comunicació i altres
temes.

• Planificació del territori
metodologies d'estalvi de recursos
• Assessorament sobre com
transformar el model de turisme
cap a la sostenibilitat amb el
territori.

• Assessorament en la transició a
agricultura ecològica:
• Assessorament en les mesures
d'estalvi de recursos.

• Frenar el consum incontrolat del
territori
diversificar propostes
• Des‐massificació
• Fomentar els productes locals i
ecològics.

• Manteniment de l'espai rural
manteniment de l'ús social del
camp.
• Potenciar l'agricultura tradicional
• Compaginar l'ús agrícola del
territori amb les funcions
ecosistèmiques del Delta i amb la
biodiversitat.
• Zones de laminació de l'aigua.

La ciutadania DEMANA

• Accions i denúncies
• Implicació en la governança

• Dedicació a cercar les
característiques pròpies del Delta,
no fer‐ho servir com una simple aula
pedagògica aplicable a qualsevol
lloc.

La ciutadania OFEREIX

• Informació
• Mobilització

• Coneixement local

• Difusió, educació, com per
exemple fer tallers, jornades,…
• Incorporar‐se en el Pla Educatiu
Els Ajuntaments i administracions de l'Entorn.
DEMANEN
• generar punts de trobada.
• Millorar la comunicació
• Col∙laboració en difondre
missatges.

Ajuntaments i administracions
OFEREIXEN

• El retorn de informacions
institucionals
• Incorporar‐se en el Pla Educatiu
de l'Entorn.
• Facilitar la difusió mitjançant els
mitjans públics.

• Coordinació
• Aplicació de la normativa
• Planificació allarg termini
• Constitució de la Taula i voluntat
per aplicar la seva funcionalitat.

• Pagar impostos
• Participació als espais de
governança

• Que ens facilitin les dades i
informes dels seus treballs de camp. • Participar en els "Clean up days"
• Contacte amb els centres
• Mantenir el respecte i el civisme
educatius.
cap al medi.

• Altres dades tècniques que
disposa l'Ajuntament
• Convenis de col∙laboració.
• Valoració dels informes a l'hora de
prendre eventual mesures i
decisions.

• qualitat lúdica en les visites a
l'espai natural ( pot ser restringit o
no)
• La protecció de l'espai natural
(XN2000)

• Consum de productes locals
• Protecció davant a altres sectors.

• Traslladar als seus clients la
consciència del Delta
• Actuacions de retorn amb el medi
• Col∙laboració en la delimitació de
les zones més sensibles.

• Compromís de respecte amb el
medi ambient i la salut pública en
l'ús de productes, abocaments,
…com per exemple reduir l'ús de
pesticides, tenir cura del paisatge,
reduir l'ús de recursos i la generació
de residus).

• Promoció del poble/ciutat/ zona
del Delta, de la via verda, del camp,
de l'espai natural.
• Qualitat visites naturals
• Qualitat de l'oferta lúdica

• Facilitar la recollida de productes a
la deixalleria (gratuït)
• subvencions i promocionar els
productes de proximitat (ex. Una
campanyes específica als mercats).
• Impulsar l'activitat agro‐pecuària
(Conca de la Baixa Tordera)

El sector turístic DEMANA

• capacitat de diàleg i entesa sobre
l'activitat econòmica

• Assessorament i transferència
coneixements sobre la gestió del risc • Més respecte amb l'entorn del
d'inundació i la interacció en
Delta
l'activitat del càmping

• Permanència de les activitats,
• Criteris clars i estables sobre
l'ordenació urbanística

• Una activitat agrícola més
sostenible amb el medi

El sector turístic OFEREIX

• Fomentar el paper pedagògic als
clients i usuaris,
• Integrar les activitats amb criteris
de flora i fauna autòctona,
• Col∙laboració amb entitats del
poble.

• Informació i dades per el
reconeixement de l'impacte
• Oferta laboral
econòmic de l'activitat del càmping.

• Possibilitat d'ordenar el sector
amb criteris d'ordenació urbanística
i ambiental en l'àmbit del Delta,
• Una activitat econòmica amb un
pes específic important per els
municipis

• Polítiques de Km0,
• Informar als clients de l'activitat
agrícola i el respecte que mereix,
• Una gestió conjunta dels camins
rurals.

La pagesia DEMANA

• Que defensin la figura del pagès
com a factor clau del paisatge i la
biodiversitat.
• Que estudiïn la biodiversitat i que
ho donin a conèixer a la població en
general.
• Promoure la consciència social
dels valors immaterials del paisatge:
salut, benestar, pau...

• Que es desenvolupin mes línies
d'investigació sobre els valors
materials i immaterials d'aquest
espai.

• Respectar i conèixer el paisatge
• Ser conscient de la riquesa de
producció que ens pot oferir i
consumir‐la.
• Que exigeixi mes governança, mes
transparència i participar en la presa
de decisions, sobretot en quan a
implantació de grans
infraestructures ( compensacions).

• Producte de proximitat
• Manteniment del paisatge

• Col∙laboració amb els centres
d'investigació per definir estratègies
de conservació de l'espai.
• Que els joves estudiants o
investigadors puguin treballar i
formar‐se en aquestes finques.

• Beneficis dels valors immaterials
del paisatge que tenen al visitar‐lo.
• Donar el romanent del producte
• Llocs de treball
de les explotacions per al tercer
• Diversitat de sectors econòmics on
sector (població en risc).
treballar.

La pagesia OFEREIX

• Que permetin al pagès de fer la
seva feina, simplificant la burocràcia
administrativa.
• Afavorir i vetlar pel relleu
generacional de les explotacions
(formació, ajuts per a joves, …).
• Donar incentius econòmics per a
que petites explotacions que
mantenen el territori.
• Que destinin una part dels
ingressos a projectes ambientals
manteniment de les activitats
agrícoles.

