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• El primer taller es va organitzar a la Biblioteca de Tordera 
• Van assistir 28 persones en una sessió de 3 hores 
• Es va presentar l’estat d’implementació del projecte i les 

oportunitats d’interacció amb el projecte que ofereix la 
eina web isacc.creaf.cat 



Primer exercici: que ens trobem quan viatgem en el temps i ens 
trobem la Tordera d’aquí 25-30 anys? 



Resultats: 

Escenari futur negatiu  

Situació clarament “indesitjable” a la que mai 

voldríem arribar 

Escenari futur positiu 

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. 



Segon exercici: grups de treball sobre “QUÈ CAL FER” per assolir 
l’escenari futur desitjable.  



Posada en comú, redactant les línies estratègiques... 



RESULTATS: 

1. Recuperar la qualitat i quantitat de l’aigua a la conca de la Tordera.  
• Implementar un règim de cabals ecològics,  
• revertir la sobre-explotació dels aqüífers,   
• millorar el sanejament de les aigües abocades. 

 

1. Disminució del risc de desastre natural.  
• sobretot es crucial gestionar millor les inundacions al territori.  



RESULTATS: 

3. Garantir la protecció de la biodiversitat.  
 

• Protegir i conservar la riquesa específica del Delta, un ecosistema 
únic 

• evitar la artificialització i incrementar la naturalització de molts 
espais degradats, 

• 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.   



RESULTATS: 

4. Recuperar la dinàmica geomorfològica del riu i dels sistemes 
costaners.  

• 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.  
 

• 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. 



RESULTATS: 

5. Posar en valor la pagesia i el paper de 
l’agricultura al Delta.  
 

• Els espais agrícoles han protegit el Delta en 
front a l’extensió urbanística i es clau per la 
seva biodiversitat.  

• L’agricultura hauria de ser l’eix vertebrador 
del territori.  

• És clau per recuperar un equilibri entre els 
diferents interessos econòmics dels sectors 
productius. 



RESULTATS: 

6. Incloure el canvi climàtic a la planificació de les actuacions al 
territori.  
 

• preveure els impactes que es poden donar i adaptar-nos a les noves 
condicions, així com posar en marxa de mesures de mitigació.  
 

• si la funcionalitat dels ecosistemes fos correcte, el territori seria més 
resilient i menys vulnerable. 



RESULTATS: 

7. Promoure models d’explotació del territori que siguin compatibles 
amb la preservació de l’espai natural que conforma el Delta. 
 

•  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. 



RESULTATS: 

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. 




