REDAPTA
Taller 1: recollim propostes de mesures

Annelies Broekman
CREAF
dimecres 26 de febrer 2020, de 17.00 a 20.00
Arxiu Municipal de Malgrat de Mar

ORDRE DEL DIA

17,00 – 17,15 Registre participants
17,15 – 17,30 Presentació de l’agenda i introducció al taller
17,30 – 18,30 Sessió 1: formulació de propostes
18,30 – 19,30 Sessió 2: posada en comú i optimització de
les propostes
19,30 – 20,00 Propers passos, avaluació i cloenda
Pica pica amb els participants

PRIMER TALLER DE CO-DISSENY
“RECOLLIR PROPOSTES DE MESURES”

Al primer taller començarem posant a la taula
totes les propostes que ja es s’han formulat:
• Manifest en front als impactes de Glòria
• Resultats projecte ISACC TorDelta
• Contribucions al procés de participació de
l’ACA
• ...
... i treballarem per
• Afegir les que faltin
• Optimitzar la formulació
• Entendre les relacions entre elles

OBJECTIUS I METODOLOGIES D’AVUI

OBJECTIU: recollir les propostes de mesures dels diferents sectors
METODOLOGIA:
• Es fan grups de treball amb persones del mateix sector
• Cada grup té:
 els objectius estratègics de la Taula tal com es van identificar amb el
projecte ISACC TorDelta
 Matriu de disponibilitats de col·laboració entre sectors tal com es van
identificar amb el projecte ISACC TorDelta
 Fitxes per apuntar propostes de mesures
• Els participants apunten les seves propostes (a una fitxa – una proposta)
• A plenari, posem en comú les propostes de mesures intentant
 Interpretar correctament les propostes
 ajuntar les que son semblants.
 Identificar consensos i dissens
RESULTAT: un llistat de solucions optimitzat, amb una descripció qualitativa i
sintètica.

CALENDARI DEFINITIU PROJECTE REDAPTA

• 26 FEBRER 2020: primer taller de co-disseny “Recollir propostes de
mesures”
• 4 MARÇ 2020: Monogràfic sobre els cabals ambientals, l’estat de les
masses d’aigua i el balanç hídric de la Tordera
• 18 MARÇ 2020: segon taller de co-disseny “Caracterització de les
mesures”
• MAIG 2020: jornades seguiment de la restauració “camp de Tir” i
jornada sobre risc d’inundació.
• 06 MAIG 2020: tercer taller de co-disseny “Incorporació visió de
l’administració”
• 3/4 JULIOL 2020: presentació resultats REDAPTA Tordera i jornada
Innovació en la governança.

PROPER TALLER REDAPTA

Que farem el 18 MARÇ 2020 al segon taller de co-disseny “Caracterització
de les mesures”?
• Revisem les mesures i afegim els elements que faltin
• Caracteritzem millor cada proposta amb informació sobre:
 Descripció de la problemàtica en concret, la mesura i els impactes
esperats
 Acciones concretes que es necessiten per a implementar la mesura
 Benefici esperat per a la reducció de la vulnerabilitat als impactes
del canvi climàtic.

MOLTES GRÀCIES
PER A LA VOSTRA ATENCIÓ !

