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CREAF	  –	  Qui	  som	  i	  què	  fem?	  

ANTECEDENTS	  

hEp://www.creaf.cat/ca	  



Per	  iniciaEva	  dels	  ajuntaments	  del	  Delta,	  amb	  el	  suport	  de	  cienHfics,	  
associacions	  i	  sectors	  econòmics	  locals,	  es	  crea	  una	  taula	  de	  treball	  
per	  buscar	  solució	  als	  impactes	  que	  pateix	  el	  delta…	  juny	  2017	  

ANTECEDENTS	  



L’objecEu	  de	  la	  Taula	  és	  	  
recuperar	  els	  equilibris	  socials	  i	  ecològics	  	  
del	  Delta	  de	  la	  Tordera	  i	  reduir	  la	  seva	  

vulnerabilitat	  al	  canvi	  climàEc	  mitjançant	  una	  
PLANIFICACIÓ	  INTEGRAL	  I	  ESTRATÈGICA	  
desenvolupada	  de	  manera	  transparent	  i	  

parRcipaRva.	  

COLABORACIÓ	  AMB	  EL	  CREAF	  	  
PROJECTE	  ISACC	  TORDELTA	  

	  El	  projecte	  ISACC	  TorDelta	  (octubre	  2017-‐juny	  2018)	  
va	  treballar	  per	  a	  

	  MILLORAR	  LA	  GOVERNANÇA	  	  
per	  a	  la	  adaptació	  al	  canvi	  climàEc	  
	  donant	  suport	  a	  la	  creació	  de	  la	  	  

Taula	  del	  Delta	  i	  de	  la	  Baixa	  Tordera	  



EL	  PROCÈS:	  20	  sessions	  públiques	  en	  un	  període	  de	  9	  mesos.	  

El	  projecte	  ISACC	  TorDelta	  
ESTRUCTURA	  I	  CALENDARI	  



L’INFORME	  CIENTÍFIC	  

Dr.	  Rafa	  Sardà,	  CSIC-‐CEAB,	  coordinador	  del	  Comitè	  cienHfic	  de	  la	  Taula.	  	  	  
Van	  col·∙laborar:	  
	  



RESULTATS	  DEL	  PROJECTE	  ISACC	  TORDELTA	  



FULL	  DE	  RUTA	  DEL	  PROJECTE	  ISACC	  TORDELTA	  
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FULL	  DE	  RUTA	  DE	  LA	  TAULA	  	  
PEL	  2019-‐2020	  

L’objecEu	  de	  la	  Taula	  és	  recuperar	  els	  equilibris	  socials	  i	  ecològics	  	  del	  
Delta	  de	  la	  Tordera	  i	  reduir	  la	  seva	  vulnerabilitat	  al	  canvi	  climàEc	  

mitjançant	  una	  PLANIFICACIÓ	  INTEGRAL	  I	  ESTRATÈGICA	  	  desenvolupada	  
de	  manera	  transparent	  i	  parRcipaRva.	  

La	  Taula	  pot:	  
	  
•  Informar	  a	  la	  ciutadania	  sobre	  prioritats	  i	  objecEus	  per	  al	  
desenvolupament	  a	  nivell	  municipal.	  

•  ConsEtuir	  un	  interlocutor	  amb	  les	  insEtucions	  i	  enEtats	  que	  actuen	  al	  
territori.	  

•  Desenvolupar	  un	  missatge	  conjunt	  des	  del	  Delta	  i	  Baixa	  Tordera	  cap	  a	  
altres	  espais.	  

•  Fomentar	  la	  capacitació	  dels	  parEcipants	  sobre	  temes	  específics	  
d'interès.	  

•  Desenvolupar	  una	  visió	  integrada	  i	  propostes	  concretes.	  



Avui	  la	  Taula	  consisteix	  en:	  
	  
Consell	  Regidor:	  4	  Ajuntaments	  +	  secretaria	  tècnica	  externa	  (CREAF)	  
Comitè	  Òrgans	  Competents:	  Generalitat,	  Diputacions,	  etc...	  
ParRcipants	  a	  la	  Taula:	  Tothom	  interessat	  
	  
La	  Taula	  s’ha	  consEtuït	  formalment,	  amb	  l’aprovació	  dels	  estatuts	  als	  
plens	  dels	  4	  Ajuntaments	  al	  juny	  2018,	  encara	  que	  no	  té	  personalitat	  
jurídica	  pròpia	  .	  	  
	  
Es	  tracta	  d’un	  òrgan	  consulRu	  i	  d'assessorament	  als	  Ajuntaments,	  i	  
representa	  el	  compromís	  dels	  Ajuntaments	  per	  treballar	  conjuntament	  
per	  assolir	  els	  objecEus	  de	  la	  Taula.	  
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FULL	  DE	  RUTA	  DE	  LA	  TAULA	  	  PEL	  2019-‐2020:	  CONSOLIDAR	  EL	  MARC	  
ADMINISTRATIU	  I	  LA	  LEGITIMITAT	  	  DE	  L'ESPAI	  DE	  GOVERNANÇA	  



S’ha	  engegat	  la	  secretaria	  tècnica	  de	  la	  Taula:	  	  
	  
•  Es	  tracta	  d’una	  secretaria	  externa,	  assignat	  al	  CREAF	  	  
	  

•  cada	  ajuntament	  proveirà	  del	  finançament	  de	  forma	  rotaRva,	  sent	  el	  
primer	  el	  de	  Malgrat	  de	  Mar.	  S’està	  treballant	  per	  tal	  que	  Blanesi	  
Tordera	  siguin	  els	  propers.	  

	  

•  El	  Consell	  Regidor	  considera	  que	  la	  Taula	  treballa	  per	  tenir	  una	  
personalitat	  jurídica	  per	  exemple,	  per	  facilitar	  la	  gesEó	  de	  la	  
secretaria	  i	  donar-‐li	  força	  com	  a	  interlocutor.	  
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•  GesEó	  trobades	  i	  funcionament	  intern.	  

•  ParEcipació	  acEva	  com	  a	  Taula	  en	  altres	  espais:	  procés	  parRcipaRu	  
de	  l’ACA.	  

	  

•  Cerca	  d’interlocució	  amb	  ATLL	  
	  

•  Campanya	  e	  sensibilització	  sobre	  la	  morfologia	  fluvial	  i	  els	  riscos	  
lligats	  a	  les	  inundacions.	  

	  

ACTIVITATS	  DE	  LA	  TAULA	  	  AMB	  FONS	  DE	  LA	  SECRETERIA	  TÈCNICA	  
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La	  Taula	  treballa	  per	  a	  la	  harmonització	  de	  les	  políRques	  de	  gesEó	  del	  territori,	  
per	  això	  es	  vol	  treballar	  per	  a	  millorar	  la	  coordinació	  entre	  administracions	  i	  
així	  aprofitar	  que	  la	  planificació	  ordinària	  involucri	  la	  Taula.	  
	  

Comitè	  d’Autoritats	  Competents	  de	  la	  Taula.	  
	  
ObjecRu:	  	  establir	  un	  conveni	  amb	  la	  Generalitat	  per	  a	  tenir	  interlocució	  
fluida	  i	  parRcipació	  directa	  de	  la	  Taula	  sobre	  les	  actuacions	  de	  la	  Generalitat	  al	  
territori.	  
	  
El	  consell	  regidor	  es	  va	  reunir	  amb	  la	  Secretaria	  general	  del	  Departament	  de	  
territori	  i	  sostenibilitat	  i	  amb	  els	  directors	  de	  l’ACA,	  OCCC	  i	  Biodiversitat	  al	  
novembre	  2018.	  
	  
Servei	  jurídic	  de	  Malgrat	  de	  Mar	  està	  redactant	  un	  esborrany	  de	  conveni.	  
	  

La	  secretaria	  està	  treballant	  per	  tal	  que	  a	  la	  tardor	  el	  Consell	  Regidor	  pugui	  
promoure	  una	  nova	  reunió.	  
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NOU	  PROJECTE	  EN	  SUPORT	  A	  LA	  TAULA	  	  
Des	  del	  1	  de	  setembre	  2019	  fins	  al	  30	  de	  juny	  2019	  



REDAPTA	  treballarà	  al	  voltant	  de	  diferents	  accions	  
desenvolupades	  al	  Riu	  Tordera	  i	  al	  Riu	  Serpis:	  
	  
1.  	  	  	  	  Elaboració	  d’una	  estratègia	  de	  reducció	  de	  la	  vulnerabilitat	  

als	  impactes	  del	  canvi	  climàEc.	  
-‐  Cicle	  de	  tallers	  per	  al	  co-‐disseny	  de	  mesures	  estratègiques	  
-‐  5	  actes	  públics	  

2.  	  	  	  	  Seguiment	  parRcipaRu	  de	  les	  actuacions	  de	  restauració	  de	  
la	  morfologia	  fluvial	  als	  rius	  Tordera	  i	  Serpis. 	  	  
-‐  Camp	  de	  Tir	  de	  Malgrat	  de	  Mar	  i	  Platja	  fluvial	  de	  Potries	  
-‐  Una	  jornada	  al	  riu	  i	  una	  eina	  informàEca	  

3.  	  	  	  	  Innovació	  en	  la	  governança	  de	  l’aigua	  per	  als	  rius	  Ibèrics.	  
-‐  Xarxa	  de	  Taules	  per	  a	  l’intercanvi	  coneixements.	  
-‐  Una	  jornada	  final	  

CLARIFICACIÓ:	  El	  projecte	  combina	  accions	  que	  reforcen	  la	  Taula	  
(elaboració	  de	  la	  estratègia),	  altres	  que	  tenen	  un	  objecEu	  més	  de	  
recerca	  (innovació	  en	  la	  governança).	  



Que	  entenem	  per:	  
	  
1.   Co-‐disseny	  de	  mesures	  estratègiques:	  un	  procés	  de	  formulació	  

de	  mesures	  en	  que	  es	  recullen	  les	  perspecEves	  de	  
l’administració,	  els	  tècnics,	  els	  cienHfics	  i	  la	  ciutadania.	  

2.  	  Seguiment	  parRcipaRu	  de	  les	  actuacions	  :	  establir	  
mecanismes	  en	  que	  la	  ciutadania	  pot	  contribuir	  a	  l'avaluació	  
de	  la	  eficàcia	  i	  els	  resultats	  de	  mesures	  implementades	  en	  el	  
temps.	   	  	  

3.   Innovació	  en	  la	  governança:	  explorar	  mitjançant	  l’aplicació	  de	  
noves	  metodologies	  les	  oportunitats	  de	  millora	  dels	  processos	  
de	  presa	  de	  decisions:	  coordinació	  entre	  administracions,	  
relació	  entre	  insEtucions	  i	  ciutadania,	  i	  organització	  de	  la	  
ciutadania	  per	  a	  la	  incidència.	  	  



RESUM	  DE	  LES	  DINÀMIQUES	  EN	  CURS	  

La	  Taula	  del	  Delta	  i	  de	  la	  Baixa	  Tordera	  



Estratègia	  de	  comunicació	  

L’objecEu	  d’aquesta	  reunió	  amb	  els	  responsables	  de	  comunicació	  de	  cada	  
Ajuntament:	  
	  
•  Sincronitzar	  el	  blog	  i	  el	  twirer	  amb	  les	  webs	  i	  XXSS	  dels	  Ajuntaments	  
•  Decidir	  uns	  productes	  de	  comunicació	  que	  poden	  ajudar	  a	  difondre	  a	  la	  

ciutadania	  el	  procés	  de	  la	  Taula	  
•  Conèixer	  oportunitats	  de	  sensibilització	  /	  comunicació	  locals.	  
	  
	  



Informació	  del	  Consell	  Regidor	  al	  Web	  

isacc.creaf.cat	  

Re-‐estructuració	  en	  curs,	  
benvingudes	  les	  aportacions!	  



Coordinació	  dels	  equips	  de	  comunicació	  a	  la	  web:	  
Es	  pot	  visibilitzar	  el	  blog	  de	  la	  Taula	  a	  les	  vostres	  webs	  municipals?	  
i.e.	  Malgrat	  decideix	  
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@Taula_Tordera	   @REDAPTA1	  



ALTRES:	  
	  
•  Llei	  de	  la	  privacitat	  i	  el	  llistat	  correus	  i	  directori	  contactes:	  

ü  Formulari	  online	  per	  ser	  inclosos	  al	  mapa	  d’actors:	  	  
hrps://forms.gle/dBsVb4SNQhqWNzGVA	  

	  
•  Reunions	  periòdiques	  de	  la	  Taula	  i	  el	  REDAPTA:	  
	  

•  El	  Consell	  Regidor	  ha	  decidit	  de	  reunir-‐se	  cada	  dos	  mesos,	  el	  primer	  
dimecres	  del	  mes.	  

•  Els	  membres	  de	  la	  Taula	  es	  convoquen	  en	  sinèrgia	  amb	  les	  trobades	  del	  
consell	  regidor,	  a	  part	  de	  respondre	  a	  necessitats	  concretes.	  	  

•  Periodicitat2019	  influïda	  també	  per	  els	  projectes	  externs	  

Taula	  del	  Delta	  i	  de	  la	  Baixa	  Tordera.	  
Recuperant	  els	  equilibris	  socials	  i	  ecològics	  
del	  Delta	  de	  la	  Tordera	  



Taula	  del	  Delta	  i	  de	  la	  Baixa	  Tordera.	  
Recuperant	  els	  equilibris	  socials	  i	  ecològics	  
del	  Delta	  de	  la	  Tordera	  

Voldríem	  desenvolupar	  uns	  productes	  de	  comunicació	  que	  poden	  ajudar	  a	  
difondre	  a	  la	  ciutadania	  el	  procés	  de	  la	  Taula?	  
	  
	  
	  
Coneixeu	  oportunitats	  de	  sensibilització	  /	  comunicació	  locals	  que	  es	  poden	  
aprofitar?	  
	  



Calendari	  pla	  de	  comunicació	  




