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Vostè és aquí 



CICLE DE SEMINARIS 

• 3 sessions, 3 eixos temàtics: gestió Integrada de Zones 
Costaneres, Biodiversitat i Aigua. 

• Van compartir el seu coneixement persones del mon científic, 
administracions públiques i experts. 

• Van participar una mitjana de 40 persones per sessió. 

Totes les sessions van tenir lloc al Arxiu 
Municipal de Malgrat de Mar 



CONSTITUCIÓ DE LA TAULA DE TREBALL:  
els ajuntaments segueixen treballant pel procés de legitimació de 
l’espai de gobernança 



COMITÉ SCIENTÍFIC  
DE LA TAULA DE TREBALL SOBRE EL DELTA DE LA TORDERA :  

• S’ha reunit dues vegades ( 14 Març i 18 de maig 2018) 
 

• Ha acordat un full de ruta per coordinar la col·laboració entre el 
CEAB, CREAF, Observatori de la Tordera, Universitat de 
Barcelona, Universitat de Girona i experts independents. 
 

• S'estan recollint les dades i resultats d’investigació amb 
rellevància per aquest procés, inclosos en fitxes temàtiques. 
 

• Es presentaran els resultats a la tercera trobada de la Taula, el 
19 de Juny 2018. 
 

• La informació s’inclourà al blog del projecte ISACC. 
 



COMUNICACIÓ:  
Esquema diagnosi del projecte 

A la pàgina de resultats, on es troben referencies de totes les 
activitats realitzades, hem creat un a nova pàgina pel seguiment de 
tots els elements de diagnosi que es produeixen. Per exemple, un 
esquema dels elements principals que van sortir del procés. 



ESQUEMA DE LA DIAGNOSI 



F1.2 Canvis a les precipitacions 

Força motriu 1: Canvi climàtic P 1 Pressions degudes al canvi climàtic 

P1.4 Increment freqüència inundacions 

E 1 Qualitat masses d’aigua 

E 3 Característiques edàfiques 

Estats Impactes 

I.5 Danys per inundació 

Exemple d'interpretació 



Estats Impactes 

Força motriu 2:  
Canvi social i econòmic 

F2.2 Canvis en la demografia 

P 2 Pressions degudes al canvi social i 
econòmic 

I.16 Degradació ecosistemes 
terrícoles 

P2.4 Increment demanda espais 
urbanitzables 

P 2.2 Increment població resident 

P2.7 Increment infraestructures de servei 
(aigua, gas, electricitat, transport) 

I.19 Pèrdua de connectivitat entre 
ecosistemes terrícoles 

I. 26 impermeabilització del sòl 

Exemple d'interpretació 

E 3 Característiques edàfiques 



COMUNICACIÓ:  
Relat de la diagnòsi 

A la pàgina de blog, haurà entrades sobre els elements mes 
destacats que van sortir de les trobades de participació, per tal que 
es puguin comentar i aportar noves informacions encara després 
del fi del projecte.  



COMUNICACIÓ:  
Com comentar? 

A cada entrada del blog hi ha una bafarada on podeu accedir a 
l’espai per enregistrar els vostres comentaris i aportar informació 
al debat.  



COMUNICACIÓ:  
Com aportar informació? 

Al menú de la pàgina “Arxiu” podeu trobar un formulari per pujar 
els documents que voleu aportar al debat. Totes les contribucions 
s’enregistren dins de l’arxiu, com una mena de biblioteca virtual. 



COMUNICACIÓ:  
Com es fa servir l’arxiu? 

Trobareu un cercador, tanmateix, totes les entrades i els documents 
enregistrats al blog tenen etiquetes, doncs també es poden fer 
servir i explorar els continguts. 



PROPERS PASSOS: 

Elaboració documentació resultats y publicació online 

19 de juny 2018 CEAB Blanes. 

Es farà arribar a tots els departaments implicats de 
diferents nivells institucionals. 

Es valoraran les possibilitats per desenvolupar les 
properes fases del procés. 



Dubtes? Suggeriments? 
 

Endavant amb el taller!  
Generem una visió comuna de Quin Delta volem! 




