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La Taula del Delta i de la Baixa Tordera: 
Trobada del Consell Regidor 

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



Informació del Consell Regidor al Web 

isacc.creaf.cat 

Re-estructuració en curs, 
benvingudes les aportacions! 



Informació del Consell Regidor al Web 

A la pestanya “La Taula”, hi ha un menú desplegable amb “L'equip de la Taula” 



Informació del Consell Regidor al Web 

Ens falten contactes i les 
persones de 
contacte/comunicació 

Ens agradaria afegir les entitats 



Informació del Consell Regidor al Web 

Pàgina amb les activitats de la Taula: 
reunions Consell Regidor i Membres. 



Conveni amb la Generalitat i la Diputació 

• Suport de la Diputació de Barcelona 
 

• Esborrany del Conveni:  
• Redactat pels serveis jurídics de Malgrat 
• Aportacions des de Blanes, Palafolls i Tordera abans del 

divendres 4 d’octubre 2019 
• Reunió presentació amb la Diputació 
• Reunió Generalitat 

 
• Disponibilitat i compromís dels Ajuntaments:  

• Estat de la qüestió  
• Secretaria rotativa 



Estratègia de comunicació 

Identificats els responsables de comunicació de cada Ajuntament, s’ha d’engegar una 
reunió abans possible amb l’objectiu de: 
 
• Sincronitzar el blog i el twitter 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. 
 
 



Activitats sobre el risc d’inundació 

S’han establert contactes amb el projecte RECONECT que promou un cas d’estudi a la 
Tordera sobre el risc d’inundació. Hi participa l’ACA i els resultats seran utilitzats per a 
fer un nou pla de motes. 

http://www.reconect.eu 



Activitats sobre el risc d’inundació 

Projecte ANYWHERE: vol ajudar a les administracions i la ciutadania anticipar-se i 
respondre proactivament davant de fenòmens meteorològics extrems com tempestes, 
inundacions, sequeres, onades de calor o focs forestals.  
Cas pilot amb sistemes d'alerta primerenca d'última generació per als càmpings 

http://anywhere-h2020.eu/ 



Properes reunions 

Consell Regidor 6 de Novembre 2019 
 
Reunió equips de comunicació ? 
 
Taula?  
 




