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QUE	  LI	  PASSA	  AL	  DELTA	  DE	  LA	  TORDERA?	  	  

EROSIÓ	  DE	  LES	  PLATGES	  



MANCA	  DE	  CABALS	  AMBIENTALS	  A	  LA	  TORDERA	  



INUNDACIONS	  I	  PLUJES	  TORRENCIALS	  



ELS	  AQUÏFERS:	  SOBREEXPLOTACIÓ,	  INTRUSIÓ	  SALINA,	  CONTAMINACIÓ	  



DEGRADACIÓ	  DELS	  ECOSISTEMES	  



INCREMENT	  DE	  LA	  POBLACIÓ	  



ESTEM	  TENINT	  EN	  COMPTE	  EL	  CANVI	  CLIMÀTIC?	  

Tendències	  futures	  de	  temperatura	  a	  la	  Tordera.	  (ACCUA,	  2008)	  	  

Tendències	  futures	  de	  precipitacions	  a	  la	  Tordera.	  (ACCUA,	  2008)	  



ELS	  REPTES	  ESTAN	  INTERRELACIONATS,	  	  
…	  I	  LES	  SOLUCIONS	  TAMBÉ	  



MOLTS	  ESFORÇOS	  DE	  PLANIFICACIÓ	  I	  GESTIÓ	  …	  

PERÒ	  …	  

I	  MOLT	  MÉS….!	  	  



…	  EL	  TERRITORI	  L’HEM	  DE	  CUIDAR	  ENTRE	  TOTS!	  

INNOVACIÓ	  EN	  LA	  GOVERNANÇA	  	  



OPORTUNITATS	  DEL	  PROJECTE	  

EL	  PROJECTE	  ISACC	  TORDELTA	  PRETÉN	  DONAR	  
SUPORT	  A	  LA	  CREACIÓ	  DE	  LA	  TAULA	  DE	  TREBALL	  

SOBRE	  EL	  DELTA	  DE	  LA	  TORDERA	  	  



•  Acrònim:	  ISACC	  TorDelta	  
•  Coordinació:	  CREAF	  
•  Durada:	  9	  mesos	  (de	  l’1	  octubre	  2017	  –	  1	  juny	  2017)	  
•  Finançament:	  Fundación	  Biodiversidad	  del	  Ministeri	  de	  

Transició	  Ecològica	  
•  Recursos:	  Dedicació	  1	  persona	  i	  despeses	  de	  funcionament	  
•  ObjecVu:	  Millorar	  la	  governança	  per	  l’adaptació	  al	  canvi	  
climàVc	  al	  Delta	  de	  la	  Tordera.	  	  
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Qui	  viu	  i	  
treballa	  al	  
Delta	  de	  la	  
Tordera?	  

Quins	  projectes	  s'estan	  
desenvolupant	  al	  Delta?	  
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Què	  els	  passa	  als	  
ecosistemes	  del	  
Delta?	  

Quins	  impactes	  
4ndrà	  el	  canvi	  
climàVc	  sobre	  
el	  Delta?	  

DIAGNOSI	  DEL	  CONTEXT	  SOCIAL,	  	  
ECONÒMIC	  I	  AMBIENTAL	  

Informació	  
de	  referència	  

Mapa	  
actors	  

Què	  li	  passa	  a	  
la	  platja?	  

Qui	  són	  els	  
responsables	  
de	  políVques	  
que	  incideixen	  
al	  Delta?	  

Què	  sabem	  
dels	  aqüífers?	  

Per	  què	  estem	  
com	  estem?	  

Quina	  és	  la	  
percepció	  dels	  
canvis	  al	  Delta?	  
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Implicar	  acVvament	  els	  actors	   Promoure	  la	  interacció	  	  

Consolidar	  el	  reconeixement	  de	  l’espai	  de	  treball	  com	  una	  eina	  
d’interlocució	  entre	  la	  ciutadania	  i	  les	  administracions	  
responsables	  per	  a	  la	  implementació	  d'estratègies	  d'adaptació.	  	  

CONSTITUCIÓ	  D'UN	  ESPAI	  DE	  TREBALL	  
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ACCIONS	  DE	  DIVULGACIÓ	  

•  Edició	  de	  material	  de	  disseminació.	  
Vols	  promoure	  algun	  acte?	  
	  
•  Creació	  d'un	  blog	  
Hi	  trobaràs	  molta	  informació,	  tu	  en	  tens	  per	  
aportar?	  
	  
•  Notes	  informa4ves	  per	  la	  premsa	  
Coneixes	  algun	  mitjà	  local	  que	  podria	  ajudar	  a	  
que	  el	  missatge	  arribi	  a	  tothom?	  



ACCIONS	  DE	  CONSCIENCIACIÓ,	  CAPACITACIÓ	  	  
I	  TRANSFERÈNCIA	  D'INFORMACIÓ	  
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3	  SEMINARIS	  per	  intercanviar	  informació	  entre	  la	  comunitat	  
ciencfica,	  els	  par4cipants	  de	  la	  taula	  de	  treball	  i	  el	  públic	  interessat	  
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TALLERS	  DE	  PARTICIPACIÓ	  

Segon	  taller	  
ü  Iden4ficació	  del	  paper	  dels	  actors	  
clau	  

ü  Iden4ficació	  dels	  instruments	  de	  
planificació	  i	  norma4us	  

ü Generació	  de	  propostes	  

Primer	  taller	  
ü  Iden4ficació	  de	  reptes	  i	  diagnosi	  
integrada	  

ü Construcció	  d’escenaris	  de	  futur	  
ü Convergència	  de	  prioritats	  	  
ü Creació	  d’una	  visió	  conjunta	  	  
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ELABORACIÓ	  DE	  RECOMANACIONS	  I	  ACTE	  FINAL	  

	  

Recomanacions	  dirigides	  	  
als	  actors	  responsables	  de	  polí4ques	  i	  
autoritats	  competents	  de	  les	  ins4tucions	  
locals,	  autonòmiques	  i	  estatals	  
per	  	  promoure	  la	  inclusió	  dels	  resultats	  
en	  el	  desenvolupament	  de	  políVques	  
d'adaptació.	  
	  



CALENDARI	  DEL	  PROJECTE	  

Som	  aquí	  



PROPERS	  PASOS	  DEL	  PROJECTE	  

Entrevistes	  de	  grup	  	  

•  Recopilar	  informació	  
•  Iden4ficar	  nous	  actors	  
•  Captar	  perspec4ves	  sectorials	  	  
•  Visió	  històrica	  

DIAGNOSI	  DEL	  CONTEXT	  SOCIAL,	  	  
ECONÒMIC	  I	  AMBIENTAL	  

Mapa	  
d’actors	  



Amb	  una	  visió	  històrica,	  com	  has	  vist	  canviar	  el	  territori?	  
Recordes	  algun	  episodi	  concret?	  
Com	  ha	  canviat	  la	  manera	  en	  que	  desenvolupes	  la	  teva	  ac4vitat	  
en	  la	  zona?	  
	  
Quins	  canvis	  creus	  que	  impactaran	  més	  el	  Delta	  en	  el	  futur?	  Pots	  
descriure	  un	  escenari	  que	  pensis	  que	  podria	  afectar-‐te	  degut	  als	  
impactes	  del	  canvi	  climà4c?	  
	  
Qué	  creus	  que	  s’hauria	  de	  fer	  per	  millorar	  la	  situació	  actual	  i	  
reduir	  els	  riscos	  futurs?	  Hi	  ha	  mesures	  de	  ges4ó	  que	  que	  voldries	  
veure	  impulsades	  par4cularment?	  

QUINA	  ÉS	  LA	  TEVA	  PERCEPCIÓ?	  




