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

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



1.  Trobada	  Consell	  Regidor	  (4	  de	  setembre	  2019)	  
	  hJp://isacc.creaf.cat/wp-‐content/uploads/2019/09/Acta-‐trobada_consell-‐regidor_Setembre-‐2019_def.pdf	  

2.  Reunió	  coordinació	  equips	  de	  comunicació	  dels	  Ajuntaments	  (23	  
setembre	  2019)	  

	  hJp://isacc.creaf.cat/wp-‐content/uploads/2019/09/Reunio%CC%81-‐Comunicacio%CC%81_Taula_25setembre2019_compressed.pdf	  

3.  Reunió	  ACA	  processos	  parXcipaXus	  (22	  d’octubre	  2019)	  
	  
5.  Reunió	  Alcaldes	  (23	  d’octubre	  2019)	  

	  hJp://isacc.creaf.cat/wp-‐content/uploads/2019/11/Acta-‐trobada_alcaldes_23oct2019.pdf	  

5.  Acte	  inaugural	  al	  riu	  Serpis	  (30	  d’octubre	  2019)	  
	  hJps://plataformaserpis.wordpress.com/	  

TREBALLS	  DESENVOLUPATS	  AL	  SETEMBRE	  I	  OCTUBRE	  2019	  



RESUM	  DE	  LES	  DINÀMIQUES	  EN	  CURS	  

La	  Taula	  del	  Delta	  i	  de	  la	  Baixa	  Tordera	  

2020	  



•  S’ha	  desenvolupat	  un	  directori	  complert	  amb	  els	  contactes	  de	  tots	  
els	  ajuntaments.	  	  

	  
•  S’ha	  arXculat	  una	  coordinació	  dels	  equips	  de	  comunicació	  dels	  

ajuntaments	  
	  
•  S’ha	  desenvolupat	  una	  reunió	  amb	  els	  alcaldes	  per	  tal	  d’impulsar	  el	  

procés	  d’arXculació	  jurídica	  i	  econòmica	  de	  la	  secretaria	  tècnica	  
	  
•  Pendents	  de	  la	  disponibilitats	  dels	  projectes	  RECONECT	  i	  ANYWHERE	  

per	  desenvolupar	  acXvitats	  de	  sensibilització	  sobre	  el	  risc	  
d'inundacions.	  

1.	  TROBADA	  CONSELL	  REGIDOR	  04	  DE	  SETEMBRE	  2019	  	  



•  S’ha	  presentat	  tota	  la	  informació	  disponible	  i	  les	  diferents	  acXvitats	  
previstes	  a	  la	  Taula.	  

	  

•  S’ha	  posat	  de	  relleu	  el	  paper	  que	  poden	  fer	  els	  equips	  municipals	  de	  
comunicació	  per	  posar	  en	  valor	  que	  la	  comunicació	  també	  és	  part	  de	  
la	  parScipació.	  

	  

•  Es	  buscarà	  acXvament	  d’enllaçar	  la	  comunicació	  municipal	  sobre	  
temes	  rellevants	  amb	  la	  Taula	  i	  d’incorporar	  les	  nodcies	  sobre	  les	  
acXvitats	  de	  la	  Taula	  als	  canals	  municipals.	  

	  

•  El	  CREAF	  ha	  preparat	  un	  calendari	  del	  projecte	  REDAPTA	  que	  recull	  
els	  moments	  més	  importants	  a	  nivell	  de	  comunicació,	  

	  

•  Els	  equips	  de	  comunicació	  formen	  part	  del	  Consell	  Regidor	  i	  Xndran	  
un	  punt	  a	  l’ordre	  del	  dia	  per	  tal	  d’exposar	  acXvitats	  fetes,	  
necessitats,	  oportunitats	  i	  propostes.	  

2.	  REUNIÓ	  COORDINACIÓ	  EQUIPS	  DE	  COMUNICACIÓ	  	  
23	  DE	  SETEMBRE	  2019	  	  



LA	  VEU	  DELS	  EQUIPS	  DE	  COMUNICACIÓ	  



•  La	  secretaria	  es	  va	  reunir	  amb	  l’equip	  de	  parXcipació	  i	  planificació	  
de	  l’ACA	  

•  Vam	  aconseguir	  que,	  a	  part	  dels	  canals	  de	  parXcipació	  previstos,	  
es	  puguin	  dedicar	  uns	  esforços	  específicament	  al	  Delta	  i	  la	  Baixa	  
Tordera:	  
•  Una	  sessió	  específica	  sobre	  la	  gesXó	  coordinada	  de	  l'aqüífer	  i	  

la	  dessaladora	  i	  pous.	  (febrer	  2020)	  
•  Presència	  dels	  tècnics	  necessaris	  per	  al	  co-‐disseny	  de	  les	  

mesures	  d’adaptació.	  
•  Una	  “sessió	  autogesSonada”	  en	  el	  marc	  del	  procés	  de	  

parXcipació	  oficial.	  
•  La	  presència	  aquesta	  tarda	  de	  Montse	  Aloma,	  responsable	  de	  

parXcipació	  per	  tal	  d’introduir	  les	  oportunitats	  d’incidir	  a	  la	  
revisió	  del	  Pla	  de	  GesXó	  de	  l’Aigua	  per	  a	  la	  Conca	  de	  la	  
Tordera.	  

	  
	  

	  

3.	  REUNIÓ	  ACA	  PROCESSOS	  PARTICIPATIUS	  22	  D’OCTUBRE	  2019	  	  



•  Es	  va	  presentar	  una	  breu	  història	  de	  la	  Taula,	  enfocant	  els	  agents	  
implicats	  i	  les	  responsabilitats	  en	  cada	  moment.	  

	  

•  Els	  Alcaldes	  van	  posar	  de	  relleu	  la	  importància	  de	  la	  Taula	  i	  la	  seva	  
uXlitat	  per	  establir	  dinàmiques	  transformadores	  al	  territori,	  millorar	  
la	  qualitat	  de	  les	  actuacions	  de	  gesXó	  i	  amplificar	  la	  veu	  del	  Delta	  de	  
la	  Tordera	  en	  espais	  supra-‐municipals,	  com	  ara	  els	  processos	  de	  
parXcipació	  de	  l’Agència	  Catalana	  de	  l’Aigua.	  

	  

•  Es	  van	  recollir	  els	  comentaris	  respecte	  a	  l'esborrany	  del	  conveni	  amb	  
la	  Generalitat	  i	  les	  Diputacions.	  

	  

•  Es	  remarquen	  les	  dificultats	  i	  conSngències	  per	  part	  dels	  consistoris	  
de	  lliurar	  recursos	  per	  al	  finançament	  de	  la	  secretaria	  tècnica.	  

4.	  REUNIÓ	  ALCALDES	  23	  D’OCTUBRE	  2019	  	  



Conclusions	  i	  full	  de	  ruta:	  
	  
•  Explorar	  noves	  formulacions	  jurídiques	  de	  la	  col·∙laboració	  entre	  la	  

Generalitat,	  les	  Diputacions	  i	  els	  Ajuntaments.	  
	  

•  GaranXr	  la	  operaSvitat	  de	  la	  taula	  i	  el	  compromís	  de	  totes	  les	  parts	  
implicades.	  

	  

•  Explicitar	  més	  el	  caràcter	  estratègic	  de	  la	  iniciaSva	  i	  els	  plans	  d’acció	  
previstos	  i	  inverSr	  en	  la	  comunicació	  sobre	  la	  necessitat,	  els	  
objecXus	  i	  la	  uXlitat	  de	  la	  taula	  a	  la	  ciutadania	  per	  tal	  d’obtenir	  més	  
suport	  políSc	  a	  la	  iniciaXva	  que	  té	  un	  horitzó	  temporal	  llarg.	  
S’acorda	  treballar	  aquest	  aspecte	  amb	  els	  equips	  de	  comunicació	  
dels	  Ajuntaments.	  

	  

•  S’acorda	  contactar	  diferents	  administracions	  per	  donar	  impuls	  a	  
una	  nova	  formulació	  del	  “conveni”.	  

	  

4.	  REUNIÓ	  ALCALDES	  23	  D’OCTUBRE	  2019	  	  



4.	  ACTE	  INAUGURAL	  REDAPTA	  AL	  RIU	  SERPIS	  	  
30	  D’OCTUBRE	  2019	  	  



PROPERS	  PASSOS	  

•  Propera	  reunió	  15	  de	  gener	  2020?	  

•  Fomentar	  l’assistència	  de	  membres	  de	  la	  Taula/enXtats/regidors	  i	  
tècnics	  municipals	  a	  parXcipar	  a	  les	  sessions	  de	  l’ACA	  sobre	  la	  
conca.	  

•  Impulsar	  les	  contribucions	  al	  proper	  Consell	  Regidor	  per	  part	  dels	  
equips	  de	  comunicació.	  

•  Fer	  seguiment	  de	  les	  accions	  per	  a	  la	  nova	  formulació	  de	  l’acord	  de	  
col·∙laboració	  entre	  els	  municipis,	  la	  Generalitat	  i	  les	  Diputacions:	  
trucada	  Skype	  amb	  totes	  les	  persones	  de	  contacte	  municipals	  per	  
parlar	  de	  l’estat	  de	  la	  qüesXó	  a	  principis	  de	  desembre.	  

•  Altres...	  ?	  




