Mesura 7: Educació i divulgació sobre el delta de la
Tordera

Tipologia de mesura
gestió

Eix transversal estratègic 8: Educació i divulgació a la ciutadania
sobre els problemes del delta de la Tordera.
Descripció de la problemàtica en concret, la mesura i el seu objectiu
No obstant els esforços invertits per part de diferents organitzacions a la conca, encara la societat local
no coneix de manera exhaustiva els valors ambientals i les diferents realitats territorials a la conca.
Aquesta falta de coneixement determina comportaments nocius envers a l’entorn i la manca de
respecte als ecosistemes naturals de la zona per part dels sectors productius, les administracions, la
ciutadania i els turistes. Aquesta mesura vol fomentar l’educació de la societat de la conca envers del
seu entorn natural i els valors del territori, mitjançant la producció de diferents materials educatius,
programes d’activitats innovadors i un projecte de ciència ciutadana.
On s’aplicaria la mesura?
Baixa Tordera
Accions concretes que es necessiten per a implementar la mesura
• Creació de productes comunicatius per a la divulgació de la informació ambiental que
adquireixen les administracions en un llenguatge entenedor.
• Desenvolupament d’un concurs d’idees per la innovació de les estratègies per transmetre els
valors.
• Programa d’extensió de la divulgació a zones de la conca que no es troben a la llera del riu
(per exemple, el Maresme i la Selva).
• Desenvolupament d’un projecte de ciència ciutadana per a la capacitació de la població
envers els indicadors d’estat del sistema natural del delta de la Tordera i realització d’un
seguiment participatiu.
Benefici esperat per a la reducció de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic
• L’educació ajuda a reduir la vulnerabilitat de la societat en front als impactes del canvi
climàtic.
• L’educació pot evitar actuacions negatives per a la resiliència.
• ...
Riscos i possibles efectes adverses
• Afectacions involuntàries, com per exemple la freqüentació dels espais protegits en època de
cria.
• ...
Sinergies i conflictes amb objectius de polítiques regionals
Sinèrgies amb:
• ...
Conflictes amb

•

...

Quins actors s’han d’involucrar per a la implementació de la mesura?
• Tots els municipis de la conca, Maresme i la Selva
• Consells comarcals
• Diputacions
• Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
• ...
Cost estimat de la mesura
Baix
< 100.000 €
X (materials i activitats, no
inclou el projecte de ciència
ciutadana)
Horitzó d’implementació
Curt
< 2 anys

Mitjà
100.000 € - 1.000.000 €

Alt
>1.000.000 €

Mitjà
Llarg
2-6 anys
>6 anys
X
(desenvolupament
de
materials inicials i projecte de
ciència ciutadana)
Obstacles socioeconòmics envers la mesura
Baix
Mitjà
Alt
X (inèrcies amb programes
existents)
Referències
Activitat carnestoltes on cada nen del municipi es va disfressar d’una espècie de la Tordera.
Projecte ciència ciutadana: RitmeNatura.cat http://ritmenatura.cat/
Sensibilització:
Guía
sobre
buenas
prácticas
en
restauración
https://www.revistaesposible.org/phocadownload/guia-restauracion-fluvial.pdf

fluvial

