Tant en el passat com avui dia, aquesta situació
comporta incompatibilitats entre els interessos privats dels diferents sectors de l’economia, els interessos de l’administració pública i la protecció del medi
ambient a escala local i regional.

GOVERNANCA

El concepte de “governança” es refereix als processos d’interacció i presa de
decisions entre els actors
implicats en un problema
col·lectiu i que porten a la
creació, el reforçament o la
reproducció de les normes
i institucions socials. Crear
un “espai de governança”
vol dir constituir un lloc on
poden confluir moltes de
les necessitats de millora de
la interlocució i de la coordinació entre administracions
públiques, i entre els diferents òrgans de govern i els
actors locals.
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Tots els documents del projecte es poden
consultar al blog isacc.creaf.cat, on podràs
trobar:
•
•
•
•
•

la descripció detallada del projecte
les actes de totes les sessions
tots els materials produïts per construir
la diagnosi
un arxiu de referències
l’informe final en format interactiu.

Les opinions i documentació aportades en aquesta
publicació són d’exclusiva responsabilitat de l’autor
o autors dels mateixos, i no reflecteixen necessàriament els punts de vista de les entitats que donen
suport econòmicament el projecte.

ISACC
TorDelta

El Delta de la Tordera és una àrea de gran importància geoestratègica per al desenvolupament de la
zona, que acull activitats econòmiques importants
(com el turisme, l’agricultura, les indústries, les infraestructures de transport i serveis, l’abastament
d’aigua, de gas i electricitat) i, alhora, constitueix un
lloc clau per a la conservació del medi ambient (és
a dir, zones humides, hàbitat d’espècies protegides,
connectivitat hidrològica).

Implicant la societat en l’adaptació
al canvi climàtic al delta de la Tordera

QUE PASSA A
LA TORDERA?

QUE ES LA TAULA DEL DELTA
I DE LA BAIXA TORDERA?
Per fer front a la urgència dels reptes vinculats a la
gestió territorial deguts als riscos del canvi climàtic,
així com per millorar la coordinació institucional per
un desenvolupament territorial equilibrat, els Ajuntaments de Tordera, Blanes, Palafolls i Malgrat de Mar
impulsen la creació de la Taula del Delta i de la baixa
Tordera.
La taula es defineix com un espai de governança necessari per la recuperació
dels equilibris ecològics i socials del territori mitjançant un procés de planificació
integrada de l’espai deltaic de la Tordera i del seu litoral. És un espai on generar un diàleg permanent amb l’objectiu
d’alimentar els processos de planificació
de manera participativa i transparent.
Les perspectives que genera aquest diàleg volen dirigir-se als responsables dels
diferents òrgans competents per tal que
s’incorporin en el desenvolupament de
plans i programes ordinaris o es generin
projectes específics.

QUE ES EL PROJECTE
ISACC TORDELTA?
ISACC TorDelta és un projecte que compta amb el suport del Ministeri per a la Transició
Ecològica a través de la Fundación Biodiversidad,
i coordinat pel CREAF. Durant nou mesos, entre l’1
d’octubre de 2017 i el 30 de juny de 2018, permet donar suport a la Taula del Delta i de la baixa Tordera,
impulsada per administracions locals i científics, amb
l’objectiu de millorar la governança per l’adaptació al
canvi global.

ESTRUCTURA DEL PROJECTE
Davant d’una situació urgent i complexa, és fonamental que tothom estigui involucrat en detectar els reptes
prioritaris, generar propostes viables i col·laborar en el
disseny d’estratègies d’adaptació.

TAULA DEL DELTA I DE
LA BAIXA TORDERA

ISACC
TorDelta
Diagnosi de context social,
economic i ambiental
Entrevistes sectorials (pagesia, món científic,
associacions, turisme i indústria/serveis) per
prendre contacte amb el món local i perfilar
les preocupacions més rellevants.

Seminaris interactius
3 seminaris Gestió Integrada de Zones Costaneres, Biodiversitat i Aigua, aportant visions del món científic, les administracions
públiques i experts.

Tallers
2 tallers per definir una visió comuna de
quin Delta volem, detectar sinèrgies entre
els actors, definir els reptes i traçar conclusions del procés.

Resultats
Elaboració de recomanacions dirigides als
responsables de polítiques de tots els nivells,
per tal de generar un full de ruta i millorar la
governança de l’espai Deltaic.

RESULTATS
Gràcies al treball de tothom involucrat es
va constituir formalment la Taula del
Delta i de la baixa Tordera, per aprovació dels plens municipals
de Malgrat de Mar, Blanes,
Tordera i Palafolls.
Els objectius estratègics identificats per
la Taula indiquen que
cal:
1. Recuperar la qualitat i quantitat de
l’aigua a la conca de
la Tordera.
2. Recuperar la dinàmica
geomorfològica del riu i
dels sistemes costaners.
3. Garantir la protecció de la biodiversitat.
4. Promoure models d’explotació del territori
que siguin compatibles amb la preservació de
l’espai natural que conforma el Delta.
5. Disminuir el risc de desastres naturals.
6. Incloure el canvi climàtic a la planificació de les
actuacions al territori.
7. Posar en valor la pagesia i el paper de l’agricultura al Delta.
A més a més, es van identificar dos línies estratègiques:
8. Reforçar l’educació i divulgació a la ciutadania
sobre els problemes del Delta.
9. Garantir una millor governança, que permeti la
participació de tothom, establint criteris i objectius compartits.

