Trobada d’Alcaldes dels municipis
de la Taula del Delta i de la Baixa Tordera
23 octubre 2019
Ajuntament de Malgrat de Mar
Participants:

Àngel Canosa, Alcalde Aj. Blanes
Annelies Broekman, CREAF
Joan Carles Garcia Cañizares, Aj. De Tordera
Joan Mercader Carbó, Aj. De Malgrat
Laia Gómez, Tècnica Medi Ambient Aj. Malgrat de Mar

S’excusa:
Francesc Alemany, Alcalde Aj. Palafolls

1. Introducció
S’introdueix la trobada amb un repàs dels moments clau del procés de creació de la Taula i del
actors involucrats.






Juny 2017 primera trobada de la taula: es van definir els actors, es van presentar
mocions als diferents ajuntaments, on es van provar amb majoria. L’objectiu de la
moció es consolidar taula com espai de governança.
La taula va néixer des d’una perspectiva ciutadana, un requeriment des de diferents
sectors de la població per millorar la gestió del territori i buscar la recuperació dels
equilibris socials i ecològics del delta.
Octubre 2017 ISACC TorDelta: projecte amb el suport de la Fundación Biodiversidad
que va oferir la oportunitat per a treballar amb el CREAF, crear l’espai de governança,
desenvolupar un mapa d’actors, consensuar una visió comuna i establir uns objectius
estratègics.
Juny 2018 es finalitza el projecte ISACC TorDelta
o Les administracions: els 4 Ajuntaments aproven els estatuts de la Taula als
plens municipals i declaren el seu compromís en tirar endavant la iniciativa en
l’acte final del projecte.
o Els tècnics de la Generalitat participen activament i valoren positivament la
iniciativa
o El Món científic va presentar un informe amb una primera valoració de l’estat
del Delta amb uns indicadors.

o






La ciutadania s’involucra i mostra interès. Es consolida un grup de 40
assistents que participa de manera continuada.
S’identifica la necessitat d’establir un vincle formal amb les administracions
supramunicipals.
Juliol 2018. Primera reunió amb la Secretaria General del Departament de Territori
Sostenibilitat i els directors de la Oficina Catalana de Canvi Climàtic, Agència Catalana
de l’Aigua i Espais naturals . Es valora molt positivament la iniciativa: la Secretaria
General va demanar que fossin els ajuntaments que fessin una proposta de conveni
per emmarcar la col·laboració.
Juliol 2019. Hi ha hagut eleccions i un canvi d’actors al Consell Regidor de la Taula.
S’organitzen 2 reunions amb el Consell Regidor on
o es presenta l’ esborrany del conveni elaborat pels serveis jurídics de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
o Es crea un grup de treball amb els equips de comunicació de cada Ajuntament.
o Es desenvolupa una reunió amb la Diputació BCN per valorar sinergies i
oportunitats de suport a la Taula.
o Es decideix el caràcter rotatiu de la secretaria tècnica de la Taula, una feina
desenvolupada principalment per l’equip de Malgrat. Es valora la com
respectar el compromís assumit pels altres ajuntaments, però sorgeixen
obstacles de finançament i disponibilitat.




Setembre 2019. Nou projecte impulsat pel CREAF amb el suport de la Fundación
Biodiversidad: REDAPTA “Espais de governança per a l’adaptació al canvi global en
rius mediterranis”, que es desenvolupa de manera paral·lela al Riu Tordera
(Catalunya) i al Riu Serpis (Comunitat Valenciana).
Octubre 2019. Es valora que es necessita treballar amb les alcaldies per tal
d’avaluar com superar els obstacles identificats i promoure la Taula amb les
condicions necessàries perquè sigui operativa.

2. Contribucions dels Alcaldes:

Aspectes positius:







la iniciativa de crear l’espai de governança es considera d’utilitat per abordar els
problemes del Delta.
es valora la iniciativa ciutadana, i es remarca que va néixer arrel de la inacció dels
últims anys.
es va demostrar que es va millorar la relació entre els actors involucrats i la millor
comunicació a tots nivells.
Es veu necessari reforçar la veu del territori en front als processos de presa de decisió i
planificació del territori sobre quines actuacions s’haurien d’engegar.
La col·laboració amb el CREAF per tal de reduir la càrrega de feina dels tècnics
municipals, fomentar la continuïtat i el lideratge per portar a terme les tasques.
Aquest compromís pot servir per anar tots a una a l’hora de fer actuacions i que
aquestes estiguin planificades d’una manera més integrada.

Aspectes negatius:





S’indica que la proposta de conveni no satisfà les necessitats dels ajuntament perquè
no garanteix solidesa del compromís entre les parts.
Hi ha obstacles molt forts en front a la manca de disponibilitat de diàleg amb algunes
administracions competents sobre algunes temàtiques en concret.
Actualment es considera que no està clar de manera suficient quins costos i quins
beneficis comporta el compromís dels ajuntament amb la Taula.
S’ha d’evitar indicar noms concrets de persones a l’escrit.

Conclusió:










Es considera que s’ha d’explorar noves formulacions jurídiques de la col·laboració
entre la Generalitat, les Diputacions i els Ajuntaments.
Es considera que els Ajuntaments no poden finançar la Taula sense que es
garanteixi la seva operativitat i el compromís de totes les parts implicades.
S’ha de posar de relleu de manera més explícita el caràcter estratègic de la
iniciativa i els plans d’acció previstos.
Caldria invertir en la comunicació sobre la necessitat, els objectius i la utilitat de la
Taula a la ciutadania per tal d’obtenir més suport polític a la iniciativa que té un
horitzó temporal llarg. S’acorda treballar aquest aspecte amb els equips de
comunicació dels Ajuntaments.
S’acorda que L’equip de Malgrat contactarà la Oficina de la Xarxa dels Municipis
per a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i l’equip de Tordera
s’involucrarà per tal d’explorar noves formulacions i oportunitats de finançament.
L’equip de Blanes fomentarà l’interès i implicació de la Diputació de Girona.
Es demana als equips municipals renovar el seu compromís amb la Taula i dedicar
un esforç per tal d’aportar al procés i respondre a les peticions que es necessitin.
Per aconseguir dites finalitats s’han designat persones de contacte de cada equip
municipal.

