Mesura 2: Recuperació de les zones humides

Tipologia de mesura
Verd

Objectiu estratègic 1: Recuperar la qualitat i quantitat de l’aigua a la
conca de la Tordera.
Descripció de la problemàtica en concret, la mesura i el seu objectiu
El delta de la Tordera era un espai ric de zones humides que s’han anat perdent a causa de l’ocupació
de l’espai pel desenvolupament de nous usos urbans i agrícoles. Actualment, la zona permet que
l’aigua del riu desemboqui al mar, però la biodiversitat i el sistema ecològic del delta estan afectats per
infraestructures i la híper-freqüentació de l’espai. Aquest fet provoca la pèrdua de moltes funcionalitats
naturals de la zona, com ara protegir la costa de llevantades, l’erosió provocada per grans pluges
torrencials, frenar la intrusió salina, entre d’altres.
Aquesta mesura vol contribuir a recuperar aiguamolls i basses, zones de duna i ecosistemes
relacionats, restaurant l’espai i la seva capacitat de regulació de la franja litoral.
On s’aplicaria la mesura?
El tram baix del riu i el delta
Accions concretes que es necessiten per a implementar la mesura
• Identificar els espais necessaris per a la recuperació de les zones humides del tram baix i
delta.
• Canviar la destinació d’ús dels espais identificats i establir uns mecanismes de compensació
als propietaris afectats.
• Restaurar la zona eliminant les infraestructures existents.
• Integrar les noves zones en l’espai Xarxa Natura 2000.
• Establir un programa de seguiment de l’actuació i conscienciació per a reduir la híperfreqüentació.
Benefici esperat per a la reducció de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic
• Augmentar el nivell de protecció i ampliar el territori estricte del delta natural redueix la pressió
de les activitats humanes i incrementa els serveis ecosistèmics de la zona.
• Divulgar valors de la biodiversitat ajuda a que es difongui una cultura de respecte a l’espai.
• Millorar la protecció de la biodiversitat ajuda a incrementar la resiliència dels ecosistemes als
impactes del canvi global.
• Amb l’ampliació de la zona de “desguàs” del riu es redueix els risc d’inundació i millora la
dinàmica costanera, reduint la erosió.
Riscos i possibles efectes adverses
• Increment d’ús lúdic de l’espai al voltant de la zona que es restaura.
• Ocupació de l’espai restaurat per espècies invasores si no es manté adequadament.
• ...
Sinergies i conflictes amb objectius de polítiques regionals
Sinèrgies amb:

•
•
•

Pla de Gestió del Districte Fluvial de Catalunya
Pla de Gestió dels Espais Naturals de Protecció Especial de Catalunya
Estratègia d’Adaptació al Canvi Climàtic de Catalunya

Conflictes amb:
• ...
Quins actors s’han d’involucrar per a la implementació de la mesura?
• Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
• DARP
• Agència Catalana de Turisme
• Diputacions
• Municipis
• Ciutadania
• Associacions ambientals
• ...
Cost estimat de la mesura
Baix
< 100.000 €
Horitzó d’implementació
Curt
< 2 anys

Mitjà
100.000 € - 1.000.000 €

Alt
>1.000.000 €
X
(inclou
compensació)

costos

de

Mitjà
Llarg
2-6 anys
>6 anys
X (tramitacions canvi d’ús del
sol)
Obstacles socioeconòmics envers la mesura
Baix
Mitjà
Alt
X (propietaris dels terrenys per
requalificar)
Referències
Project Life Pletera http://lifepletera.com/

