
 Arxiu Municipal 
Malgrat de Mar, 06 de novembre  2019 

Presentació del projecte REDAPTA 



El	  projecte	  REDAPTA	  “Espais	  de	  governança	  per	  a	  l’adaptació	  al	  
canvi	  global	  en	  rius	  mediterranis”,	  es	  desenvolupa	  de	  manera	  
paral·∙lela	  al	  Riu	  Tordera	  (Catalunya)	  i	  al	  Riu	  Serpis	  (Comunitat	  
Valenciana).	  

Riu	  Tordera	   Riu	  Serpis	  

Au
to
r	  V

irg
in
ia
	  G
ar
óf
an
o	  

Au
to
r	  D

av
id
	  L
on

za
no

	  



Tordera	  
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Objec@us	  del	  projecte:	  
1.  Elaboració	  d’una	  estratègia	  d’adaptació	  al	  canvi	  global.	  
2.  Seguiment	  parKcipaKu	  de	  les	  actuacions	  de	  restauració	  de	  

la	  morfologia	  fluvial	  als	  rius	  Tordera	  i	  Serpis.	  
3.  Innovació	  en	  la	  governança	  de	  l’aigua	  per	  als	  rius	  ibèrics.	  
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Objec@u	  1	  
	  
Elaboració	  d’una	  estratègia	  d’adaptació	  al	  canvi	  global	  als	  rius	  
Tordera	  i	  Serpis:	  
	  
ü  Formular	  propostes	  amb	  un	  procés	  integrat	  i	  parKcipaKu	  	  
ü  Induir	  millores	  en	  la	  coordinació	  entre	  administracions,	  i	  

incrementar	  les	  sinèrgies	  entre	  políKques,	  plans	  i	  programes	  
ü Millorar	  la	  ràKo	  cost-‐eficàcia	  de	  les	  inversions	  	  



Com	  assolirem	  l’objec@u?	  	  
	  

Cicle	  de	  tallers	  per	  al	  co-‐disseny	  de	  mesures	  estratègiques	  

Co-‐disseny	  de	  
propostes	  

Visió	  i	  diagnosi	  
•  Treballs	  previs	  d’enKtats	  locals	  i	  plataformes	  ciutadanes	  
•  IMPRESS,	  EPTI,	  estudis	  cien\fics	  
•  Visió	  comuna,	  idenKficació	  i	  priorització	  dels	  reptes	  

Transferència	  
als	  òrgans	  
competents	  

	  

•  Consolidació	  del	  grup	  d’actors	  mulK-‐sectorial	  
•  Tres	  tallers	  per	  al	  co-‐disseny	  de	  solucions	  
•  Pla	  estratègic	  d’adaptació	  a	  les	  dues	  conques	  

•  Incorporació	  en	  els	  processos	  parKcipaKus	  de	  la	  DMA	  
•  Canals	  de	  comunicació	  amb	  autoritats	  competents	  
•  Guia	  metodològica	  i	  lliçons	  apreses	  per	  a	  la	  

replicabilitat	  



Objec@u	  2	  
	  
Seguiment	  par@cipa@u	  de	  les	  actuacions	  de	  restauració	  de	  la	  
morfologia	  fluvial	  als	  rius	  Tordera	  i	  Serpis:	  
	  
ü  Involucrar	  la	  ciutadania	  en	  el	  seguiment	  d'actuacions	  	  
ü  Establir	  dinàmiques	  de	  gesKó	  adaptaKva	  	  
ü  Induir	  canvis	  de	  percepció	  sobre	  les	  políKques	  i	  mesures	  per	  a	  

la	  protecció	  d'espais	  fluvials	  sensibles	  



Com	  assolirem	  l’objec@u?	  	  
	  

Jornada	  al	  riu	  i	  lloc	  web	  de	  seguiment	  d’actuacions	  de	  
restauració	  de	  la	  hidromorfologia	  fluvial.	  

ü  Control	  d’espècies	  invasores	  
ü  Millora	  de	  la	  qualitat	  del	  bosc	  de	  ribera	  	  
ü  Millora	  de	  la	  connec@vitat	  biològica	  	  
ü  Reducció	  de	  la	  vulnerabilitat	  d’hàbitats	  	  
ü  Millora	  de	  la	  dinàmica	  fluvial	  

Riu	  Tordera	  	   Riu	  Serpis	  	  

Ajuntament	  de	  Malgrat	  de	  Mar	  	  
Projecte	  "Restauració	  Camp	  de	  Tir"	  	  

Ajuntament	  de	  Potries	  
Projecte	  "Potries	  té	  Platja"	  
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Objec@u	  3	  
	  
Innovació	  en	  la	  governança	  de	  l’aigua	  per	  als	  rius	  ibèrics:	  

ü  Transferir	  coneixements	  basats	  en	  l'experiència	  	  
ü  Fomentar	  la	  col·∙laboració	  acKva	  entre	  iniciaKves	  similars	  	  
ü  Consolidar	  models	  innovadors	  de	  governança	  
ü  Impulsar	  la	  replicabilitat	  d’iniciaKves	  d’innovació	  de	  la	  

governança	  



Com	  assolirem	  l’objec@u?	  	  
	  

Creació	  d’una	  xarxa	  ibèrica	  d'espais	  de	  governança	  per	  a	  la	  gesKó	  de	  l'aigua	  

ü  Iden@ficació	  d’inicia@ves	  similars	  a	  les	  de	  la	  Taula	  de	  la	  Tordera	  i	  de	  
la	  Plataforma	  del	  Serpis	  

ü  Implicació	  d’agents	  interessats	  a	  nivell	  de	  la	  península	  ibèrica	  
ü  Generació	  de	  canals	  de	  comunicació	  per	  als	  integrants	  de	  la	  xarxa	  
ü Organització	  d’una	  trobada,	  incloent	  presentacions	  de	  caràcter	  

mulKdisciplinari	  i	  tallers	  pràcKcs	  



Calendari	  ac@vitats	  	  
	  

Desenvolupat	  en	  paral·∙lel	  a	  la	  Tordera	  i	  al	  Serpis	  

Període	   Ac@vitat	  
Octubre	  2019	   Ø Presentació	  del	  projecte	  
Febrer	  2020	   Ø Primer	  taller	  
Març	  2020	   Ø Segon	  taller	  

Ø Jornada	  de	  seguiment	  parKcipaKu	  
Abril	  2020	   Ø Tercer	  taller	  
Juny	  2020	   Ø Trobada	  de	  la	  Xarxa	  ibèrica	  d'espais	  de	  governança	  	  

Ø Jornada	  de	  presentació	  dels	  resultats	  del	  projecte	  



Resultats	  esperats	  

q  Consolidació	  i	  reforçament	  dels	  espais	  de	  governança	  implicats.	  
q  Millor	  visibilitat	  dels	  lloc	  webs	  i	  XXSS	  de	  les	  iniciaKves	  promogudes.	  
q  Al	  menys	  5	  mesures	  estratègiques	  d’adaptació	  per	  conca.	  
q  Publicació	  d’una	  “Estratègia	  integrada	  per	  a	  la	  reducció	  de	  la	  

vulnerabilitat	  als	  impactes	  del	  canvi	  climà@c”	  pel	  Riu	  Tordera	  i	  pel	  
Riu	  Serpis.	  

q  “Guia	  metodològica	  per	  a	  la	  implicació	  de	  la	  ciutadania	  en	  
l'adaptació	  als	  impactes	  del	  canvi	  climàKc”.	  

q  Un	  arKcle	  de	  divulgació	  sobre	  el	  resultat	  de	  l'anàlisi	  comparaKva	  
dels	  processos	  de	  parKcipació	  ciutadana	  en	  els	  rius	  Tordera	  i	  
Serpis.	  



MOLTES GRÀCIES  
PER LA VOSTRA ATENCIÓ! 


