RESUM DEL PRIMER TALLER DEL PROJECTE ISACC TORDELTA
Biblioteca de Tordera, 07 maig 2018

1. Introducció
ISACC TorDelta, Implicant la Societat en l’Adaptació al Canvi Climàtic al Delta de la Tordera, és
un projecte que compta amb el suport del Ministeri per a la Transició Ecològica a través de la
Fundación Biodiversidad, i està coordinat pel CREAF. Durant nou mesos, entre l’1 d’octubre de
2017 i el 30 de juny de 2018, donarà suport a la Taula de treball sobre el Delta de La Tordera,
impulsada per administracions locals i científics, creant un espai de debat per a la millora de la
gestió integrada del territori deltaic.
En la primera fase del projecte, des de l’octubre fins al gener, es van realitzar entrevistes
sectorials amb la finalitat d’establir un contacte directe amb els actors locals, conèixer les
seves preocupacions i, amb una visió històrica, els reptes als que s’enfronta el territori. Es van
entrevistar unes 80 persones del món de la pagesia, turisme, organitzacions ciutadanes per la
conservació del medi ambient, recerca i administracions públiques.
A la segona fase del projecte, es va organitzar un cicle de seminaris, on aquestes
preocupacions es van abordar invitant persones del món de la ciència, experts i responsables
de la gestió a donar respostes i informacions rellevants per tal d’aclarir dubtes i respondre al
debat amb els participants. Els seminaris es van organitzar en tres eixos temàtics – Gestió del
litoral, Biodiversitat i Aigua – on hi van participar un total de 14 ponents i una mitjana de 40
assistents a cada sessió.
Tanmateix, als últims mesos, s’ha avançat en el procés constituent de la Taula de treball sobre
el Delta de la Tordera, amb l’elaboració d’un document constitutiu que durant aquest mes de
maig es presentarà als plens municipals de Malgrat, Palafolls, Blanes i Tordera per a la seva
aprovació. Aquesta fita permetrà donar legitimitat a l’espai de governança necessari per
emprendre el camí cap a la planificació estratègica del Delta.
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Pel que es refereix als treballs del comitè científic de la Taula, s’està avançant en l’elaboració
de la recollida de dades i variables d’ estat, amb l’objectiu d’identificar quina informació
existeix i quina ens faltaria tenir per tal de completar la diagnosi de les problemàtiques del
territori deltaic.
Actualment el projecte està en la seva tercera fase, amb el desenvolupament de dos tallers
específics amb l’objectiu de presentar l'estat d'avançament de la diagnosi participativa,
generar una visió comuna de "quin Delta volem", consolidar l'espai de col·laboració entre els
actors de la Taula de treball sobre el Delta de la Tordera, dibuixar les recomanacions finals del
projecte per als responsables de les polítiques i un full de ruta per les properes activitats de la
Taula.
Al proper mes de juny acabarà el projecte ISACC TorDelta i s’organitzarà una jornada final el
dia 19 de juny de 2018. Llavors es presentaran tots els resultats del projecte, del treballs
científics i dels ajuntaments, orientats a fer realitat aquest camí cap a un Delta més preparat
per fer front als efectes del canvi global.

2. Metodologia del taller
El taller es va organitzar als espais de la Biblioteca
Municipal de Tordera, on van venir 28 participants. A tall
d’introducció, va començar amb una xarrada curta sobre
l’estat d’implementació del projecte. També es va
aprofitar per recordar el funcionament i les oportunitats
que ofereix la eina web desenvolupada pel projecte per
tal d’incrementar l’accés a la informació i oferir un espai
d’interacció amb els elements del debat plantejats durant
el projecte. Com exemple, es va presentar l’esquema de la diagnosi, elaborada a partir de les
aportacions dels participants durant les entrevistes i els seminaris.
Tot seguit es van explicar els punts clau del taller, indicant els objectius, la metodologia de
treball i l’organització del temps durant la jornada. L’objectiu del taller era formular una visió
de futur compartida que ens permetés imaginar-nos i concertar un escenari de gestió del Delta
de la Tordera d’aquí a 15-20 anys. En
un primer moment , en petits grups
de 3 persones, es van proposar
diversos escenaris que il·lustrarien
d’una banda “situacions ideals”
sobre com els agradaria trobar-se el
Delta de la Tordera d’aquí uns 20
anys i d’altra banda “situacions
clarament indesitjables” a les que mai voldrien arribar. El debat plenari posterior va permetre
posar en comú aquestes contribucions, arribant a identificar una sèrie d’elements claus
compartits per tothom.
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Seguidament, es van fer quatre grups de treball de sis
persones, procurant distribuir i barrejar dins de cada
grup participants representatius dels diferents sectors
presents (sector turístic, pagesia, associacions
ambientalistes
i
socials,
recerca,
ciutadania,
ajuntaments i administracions).
A partir de les visions positives i negatives suggerides
prèviament, vàrem procurar formular uns criteris de
gestió compartits per a assolir l’escenari futur desitjat per al Delta de la Tordera.
En un primer moment, cada grup va elaborar entre 3 i 5 propostes d’objectius compartits que
després vàrem debatre en plenari per tal de definir de forma conjunta entre totes les persones
participants els grans eixos estratègics sobre els que haurien de pivotar qualsevol proposta que
es faci en un futur en l’àmbit del Delta.

3. Resultats del taller
El resultat de fer l’exercici d’imaginar-nos el Delta d’aquí 15 o 20 anys , va servir per explorar
punts de trobada i aspiracions comunes d’aquesta projecció futura. Les aportacions resumides
es presenten a la taula següent:
Escenari futur negatiu

Escenari futur positiu

Situació clarament “indesitjable” a la que mai
voldríem arribar

Situació “ideal” amb la que somiaríem trobar-nos
d’aquí uns anys.

 Segueixin sense unificar-se els criteris de
gestió de l’aigua i del territori entre les
diferents administracions
 La gestió de l’ACA no ha millorat.
 Ens trobem un Delta contaminat.
 S’incrementa la massificació turística.
 Vivim en un estat de una “sequera
perpètua”.
 Augmenta el risc d’inundació.
 La Taula de la Tordera ha fracassat.
 Ha desaparegut el teixit econòmic
actual.
 El Delta s’ha desnaturalitzat i tot està
cementat.
 Ha desaparegut l’agricultura i la cultura
rural.
 El delta, com espai social i cultural i com
ecosistema natural, ha perdut la seva
identitat pròpia

 S’ha implantat el règim de cabals
ambientals a la Tordera.
 Tenim un aqüífer recuperat.
 Xarxa Natura 2000 està ben implantada
i ha permès assolir una protecció
efectiva dels espais i les espècies.
 Trobem més biodiversitat que avui.
 Hem mantingut l’espai agrícola.
 El Delta es gestiona d’acord a un model
sostenible i consensuat.
 L’espai deltaic és més accessible i
acollidor.
 Trobem un riu net, ordenat i controlat.
 La platja ha recuperat les seves
funcionalitat natural.
 Els agents del territori treballen
coordinadament.
 S’ha posar en valor l’espai deltaic cap a
la ciutadania.
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Per acabar, primer en grups i després concertant-ho en debat plenari, els participants varen
identificar a partir de la visió de futur, els grans eixos estratègics que han de ser el marc de
referència de qualsevol de les futures accions que promogui la Taula de la Tordera.
A la fi es varen proposar set grans eixos estratègics i dos eixos transversals que s’han de tenir
presents si volem arribar a un delta de la Tordera menys vulnerable als impactes del canvi
global, incloent-hi tant els riscos climàtics com els que els causats per males practiques al
territori:
1. Recuperar la qualitat i quantitat de l’aigua a la conca de la Tordera. Les contribucions
dels participants van suggerir sobretot que cal implementar un règim de cabals
ecològics, revertir la sobreexplotació dels aqüífers i
millorar el sanejament de les
aigües abocades.
2. Disminució del risc de desastres
naturals. Es va insistir sobretot
en
gestionar
millor
les
inundacions al territori.
3. Garantir la protecció de la biodiversitat. Es va remarcar la especial rellevància de
protegir i conservar la riquesa específica del Delta, un ecosistema únic. Es voldria
evitar l’ artificialització que a vegades promouen determinats projectes de restauració
ambiental i incrementar la naturalització de molts espais degradats. A més a més, els
participants van indicar la necessitat d’unificar criteris per part de les diferents
administracions competents. Es suggereix que aquests criteris estiguin normalitzats i
s’apliquin amb l’objectiu de recuperar i afavorir la biodiversitat.
4. Recuperar la dinàmica geomorfològica del riu i dels sistemes costaners. Els
participants indiquen que cal tornar a naturalitzar la punta del Delta i que es recuperi
la dinàmica de sediments al riu Tordera, de manera que els sistemes costaners puguin
recuperar la seva funcionalitat. Es va remarcar la importància de tenir una visió
integral de la conca per poder avançar cap a la recuperació de la funcionalitat del riu i
de la dinàmica litoral, incloent aspectes com els nivells freàtics, i proposant solucions
coordinades entre sí, basades una visió global de la problemàtica.
5. Posar en valor la pagesia i el paper de l’agricultura al Delta. Els espais agrícoles han
protegit el Delta front a l’extensió urbanística i són claus per al manteniment de la seva
biodiversitat. L’agricultura hauria de ser l’eix vertebrador del territori i és fonamental
per recuperar un equilibri entre els diferents interessos econòmics dels sectors
productius.
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6. Incloure el canvi climàtic a la planificació de
les actuacions al territori. Els participants
remarquen que és bàsic preveure els impactes
que es poden donar en un escenari de canvi
climàtic. Cal urgentment adaptar-nos a les
noves condicions i posar en marxa mesures de
mitigació. Es constata que si la funcionalitat
dels ecosistemes fos correcte, el territori
deltaic seria més resilient i menys vulnerable.
7. Promoure models d’explotació del territori que siguin compatibles amb la
preservació de l’espai natural que conforma el Delta. Els participants remarquen que
actualment hi ha usos que impossibiliten la recuperació de la funcionalitat del Delta. La
Taula de la Todera pot ser un espai privilegiat per explorar possible punts de trobada.
8. Eix transversal estratègic: educació i divulgació a la ciutadania sobre els problemes
del Delta. Si es vol induir una transformació en com s’està vivint i produint al territori
deltaic, és fonamental invertir en cultura i coneixement de l’entorn per tal que la
societat sigui motor del canvi.
9. Eix transversal estratègic: garantir una millor governança, que permeti la participació
de tothom, establint criteris i objectius compartits. Es remarca la importància que
s’impliquin totes les administracions i els sectors econòmics implicats, especialment
els més vinculats a l’espai deltaic.

Tordera a 7 de maig de 2018
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