El projecte REDAPTA (amb el suport de la Fundació Biodiversitat en la convocatòria 2018), pretén
utilitzar espais de governança per a l’adaptació
en trams sensibles de rius mediterranis, centrant les seues activitats al riu Tordera (Catalunya) i al riu Serpis (Comunitat Valenciana).
Basant-se en els resultats del projecte ISACC
TorDelta (amb el suport de la Fundació Biodiversitat en la convocatòria 2016) es vol desenvolupar un nou procés participatiu en paral·lel a
les dues conques, per al co-disseny de mesures d’adaptació concretes dins del marc d’una
planificació estratègica i integrada, així com el
seguiment participatiu de mesures de restauració de la morfologia fluvial. Amb la finalitat de
generar informació sobre pràctiques innovadores en la governança es pretén crear una xarxa
d’intercanvi de coneixements basats en l’experiència, posant en contacte les diferents taules
ciutadanes per a l’adaptació i la gestió de l’aigua
a la península ibèrica. L’anàlisi conjunta de les
experiències recollides afavorirà la creació de
models de referència, la capacitació mútua i el
foment de l’adaptació als impactes del canvi global reduint la conflictivitat social.
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Per a més informació:

Podeu trobar tota la documentació del
projecte als blogs:
isacc.creaf.cat - plataformaserpis.wordpress.com
Per contactar amb la secretaria tècnica del
projecte podeu escriure a:
a.broekman@creaf.uab.cat
plataforma.serpis@gmail.com
Segueix-nos a Twitter! @REDAPTA1
Autor Jose Llácer

Què és el projecte REDAPTA?

Un projecte de:

Amb el suport de:

Col·labora:

REDAPTA
Espais de governança per a l’adaptació
al canvi global en rius mediterranis
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Què fem al REDAPTA?
1. Elaboració d’una estratègia de reducció de la vulnerabilitat als impactes del canvi global als rius
Tordera i Serpis.
Els espais de governança permeten formular propostes amb un procés que incrementa les sinèrgies
entre polítiques i la coordinació entre administracions, i que donen com a resultat una millor ràtio
cost-eficàcia de les inversions.
2. Seguiment participatiu de les actuacions de restauració de la morfologia fluvial als rius Tordera i
Serpis.
Involucrar la ciutadania en el seguiment d’actuacions permet establir dinàmiques de gestió adaptativa i induir canvis de percepció sobre les polítiques i mesures per a la protecció d’espais fluvials
sensibles.
3. Innovació en la governança de l’aigua per als rius
ibèrics.
Transferir coneixements basats en l’experiència i la
col·laboració activa entre iniciatives similars consolida models innovadors de governança i impulsa la
seua replicabilitat.
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La Taula del Delta i de la Baixa Tordera
La Taula del Delta i de la Baixa Tordera té com a objectiu redactar un Pla Estratègic i Integral de Recuperació
del Delta de La Tordera, de la Platja de la Conca i de la
Punta de La Tordera, així com de la Platja d’Abanell de
Blanes. La Taula és un espai dinàmic d’interacció entre
els actors del territori que emprén un camí cap a la
innovació en la governança per a un desenvolupament
equilibrat i sostenible. L’espai naix d’una iniciativa ciutadana impulsada per entitats i administracions locals,
a més a més d’instituts de recerca científica, i es nodreix de les propostes dels participants i les activitats
que es promouen buscant complementar-se entre si
per tal d’arribar a assolir els objectius acordats.

La Plataforma del Serpis
La Plataforma Ciutadana per a la Defensa del Riu Serpis pretén ser un espai de diàleg i cooperació entre
actors de tota la conca del riu Serpis, per tal d’identificar-ne el seus reptes i proposar-hi solucions sostenibles i integradores. La Plataforma com a tal naix
després de la presentació dels resultats del projecte
“Adaptació al Canvi Global” (amb el suport de la Fundació Biodiversitat), i amb el suport d’iniciatives prèvies i
d’altres col·lectius. Entre els objectius de la Plataforma
estan els de servir com a eina de documentació i sensibilització orientada a generar una visió integral de la
conca, formar els seus membres i la ciutadania en temes clau i transversals, així com fer d’interlocutor amb
les administracions competents en matèria de gestió
de l’aigua i conservació del medi.
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