Acte inaugural del Projecte REDAPTA
Malgrat de Mar 06 de novembre 2019
Ordre del dia
17.00 - 17.15
17.15 - 17.45
17.45 - 18.45
18.45 – 19.30
19.30 – 20.00

Benvinguda participants
Laia Gómez i Óliver Sánchez-Camacho (Ajuntament de Malgrat de Mar)
Les oportunitats de participació per a la revisió del Pla de Gestió de l'Aigua per a
la Conca de la Tordera. Montse Alomà, Cap del Departament de Comunicació i
Participació de l'Agència Catalana de l'Aigua
Recull de comentaris, presentació dels materials disponibles i creació de grups de
treball
Presentació del Projecte REDAPTA, calendari i activitats
Annelies Broekman (CREAF)
Cloenda i pica pica pels participants

Resum de la Trobada
Es va donar al benvinguda als participants indicant l’ordre del dia i informant breument els punts
principals de la reunió del Consell Regidor que s’havia fet al matí.

Les oportunitats de participació per a la revisió del Pla de Gestió de l'Aigua per a la
Conca de la Tordera.
Montse Alomà, Cap del Departament de Comunicació i Participació de l'Agència Catalana de l'Aigua
va presentar el procés participatiu promogut per l’Agència Catalana de l’Aigua, indicant les
motivacions i la situació actual en quan a l’estat d’implementació del pla de gestió.
El procés està estructurat segons un calendari específic, indicat a la pagina web de participació
de la Generalitat https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua
Actualment s’està a la segona fase del procés, acabades les sessions informatives arreu de les
conques. En aquesta segona fase, es demana a la ciutadania que contribueixin amb les seves
aportacions a millorar els documents de diagnosis elaborats per la Oficina de Planificació, EPTI i
l’IMPRESS ( memòria i fitxes tècniques).
Per tal de facilitar la recollida d’aportacions, s’han desenvolupat 4 modalitats de fer arribar les
aportacions des del territori:

Participació presencial:





Administracions 12 Desembre 2019 10:00 - 13:00
Agro-ramader i forestal 12 Desembre 2019 18:00 - 21:00
Empresarial (industrial, energètic, lúdic-esportiu) 19 Desembre 2019 10:00 - 13:00
Ambiental (recerca, divulgació, entitats i associacions) 19 Desembre 2019 18:00 - 21:00

Participació virtual
Totes les modalitats requereixen que les persones es registrin per tal que puguin accedir a la
informació i la plataforma. El registre comporta l’aplicació de la llei de protecció de dades i els
tècnic de l’ACA no tenen accés a les dades personals de la gent que participa.
Enquestes
Per aquesta fase de priorització de reptes i treball sobre el diagnòstic, hi ha una enquesta online
que pot servir per tal d’enfocar el debat.
Fòrum de diagnosis de les problemàtiques
Per tal de permetre l’exposició de les contribucions per part dels participants, s’ha creat el Fòrum
de diagnosis de les problemàtiques. En aquest espai es poden aportar comentaris a la diagnosis
i aquests seran tinguts en compte de manera igual a les idees i propostes que poden arribar per
mitjà dels altres canals.
Sessions autogestionades
L’objectiu és facilitar la participació en el procés davant les possibles dificultats que es poden
trobar (calendari, distància i horari de les sessions presencials). També és una forma d’apropar
la participació d’organitzacions ciutadanes, donant eines i suport tècnic per recollir les
aportacions.

La Taula pot fer us d’aquesta oportunitat i organitzar cap al setembre 2020 una sessió
autogestionada on es poden tractar els temes del Delta amb detall.
Per a això, es posarà a disposició:




Una Guia per organitzar el debat.
Una pauta per a la recollida de les aportacions.
Les instruccions per tal de fer arribar les aportacions.

Comentaris dels participants:








Es parlarà de les rieres?
Sí, però com es tracta d’un tema molt local, de detall, es pot tractar millor durant la sessió que es farà
amb la Taula al febrer o a les sessions del procés al desembre. Rieres i rius temporals (cabals,
restriccions d’usos, etc…)són precisament un tema nou en el marc de la DMA i s’han inclós als
EPTIs.
Pes proposta de la Taula participant com a grup, amb una sola veu. Tanmateix, es pregunta quin
valor tindran les aportacions a la diagnosi, si s’aprovaran pels òrgans de govern de l’ACA.
L’ACA te en compte tot el que surt del procés. Sobretot en a fase tres de propostes, l’ACA ha
d’analitzar la seva viabilitat econòmica, ambiental i tècnica, donant una resposta motivada de si s’ha
pogut incorporar o no al pla de gestió. Es veritat que els resultats del procés de participació no és
vinculant, però hi ha la voluntat que s’incorporin totes les idees que es puguin recollir. Es precisa que
durant la tercera fase del procés hi hauran tallers temàtics on es poden formular propostes, i hi ha
una sessió específica sobre inundabilitat perquè serveix a l’ACA per aprofitar el procés per validar la
nova planificació d’inundabilitat amb la ciutadania.
Tanmateix, la participació no s’acaba amb les respostes motivades, s’ha d’involucrar també la gent al
seguiment a la implementació de les mesures.
Podem registrar-nos com a Taula a la plataforma virtual de participació per fer les propostes?
Sí. Es més, donaria més força fer-ho com a entitat. No obstant és important també intentar que algú
vingui a les sessions presencials a Granollers i posi sobre la taula les problemàtiques. Les idees de
propostes concretes s’haurien de fer a la fase 3, encara que si es fan ara també es recullen.
Al document IMPRESS hi podré trobar dades sobre les extraccions d’aigua per part d’alguns sectors
concrets?
Al document IMPRESS es troben les dades corresponents a la caracterització de les masses d’aigua
i el seu estat (químic i ecològic). També s’indiquen pressions, les causes de les problemàtiques,
encara que no amb el detall que pot ser es busca. Per això, si es troba a faltar alguna informació, no
dubteu a expressar-ho.

Recull de comentaris, presentació dels materials disponibles i creació de grups de
treball
Informació disponible per desenvolupar les aportacions
Part dels documents que son objecte del procés (IMPRESS i EPTI), podem inspirar-nos també
amb
els
documents
dels
processos
anteriors
sobre
la
Tordera.
http://aca.gencat.cat/ca/laca/participacio/processos-de-participacio/

Tanmateix, si els temes requereixen informació més detallada per definir i millorar la diagnosis
actual, hi ha diversos estudis penjats a la web de l’ACA. Per exemple sobre inundacions.
http://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/gestio-del-risc-dinundacions/2n-cicle-de-la-gestio-delrisc-dinundacions/
Des de l’ISACC TorDelta hi ha també un informe que resumeix els temes prioritaris que afecten
el Delta, podem pensar en com adaptar aquesta informació als canals de participació oberts
actualment.

Com podem treballar millor la informació?
Considerem important assistir a les sessions de l’ACA, amb l’objectiu de millorar la diagnosis en
relació a la Tordera i fer d’altaveu del territori. Es proposa un full de ruta pel debat:
Per cada grup sectorial:
• Identifiquem al menys una persona de la Taula que representi el grup sectorial
•

Entre tots recollim comentaris a l’IMPRESS i EPTI i li fem arribar a la secretaria i al
representant sectorial de la Taula (fins al 10 de desembre 2019)

•

Es presenten els comentaris a cada sessió (12 i 19 de desembre 2019) i s’incorporen al
Fòrum diagnosi problemàtiques

•

Els representants de cada grup sectorial presenta les principals temàtiques tractades a
la propera trobada de la Taula al gener i sabrem com i quines s’han recollit al plenari de
diagnosi.

Els participants aproven la proposta i s’apunten persones per anar a cada grup sectorial. Els
tècnics de medi ambient dels 4 ajuntaments intenten anar a la sessió per a l’administració, Núria
Casajuana i Noemí Pineda aniran a la sessió de medi ambient, i des del sector dels càmpings
s’assistirà a la sessió d’indústries i empreses. Solament no hi han participants del sector agrícola
a la sessió, però se’ls hi transmetrà la petició i es farà un esforç per involucra’ls.
Al gener podrem valorar l’experiència de participar i compartir les propostes i complementar-les.
Seria important començar també a pensar qui vol contribuir a preparar la reunió específica sobre
els aqüífers i dessalació prevista al febrer, per tal de començar a traçar les contribucions.

ACORDS:





els grups de treball sectorials creats es miraran el resum de l’IMPRESS per a la Tordera que ens
arribarà cap al 20 de novembre 2019. Tanmateix es miraran els documents de la Taula per incloure
els elements descrits allà i confrontar el que reconeixem amb els mapes de l’IMPRESS.
El 10 de desembre els grups de treball fan arribar a la secretaria tècnica els punts claus identificats.
S’aporta al procés de l’ACA en nom de la Taula només el que està acordat pels diferents grups de
treball, encara que cadascú pot aportar el que cregui convenient a títol personal o de l’entitat que
representa.





A la sessió nostre de la taula del 15 de gener fer valoració de com ha anat. Llavors conjuntament
completar el que no s’ha acabat de dir per aportar-ho al fòrum com a Taula.
El document final de diagnosi es podria aprovar als Plens dels Ajuntaments, moció de suport per a la
Taula.
Als espais webs de participació dels Ajuntaments obrir-ho a que participi tota la ciutadania fent
propostes.

Presentació del Projecte REDAPTA, calendari i activitats
Annelies Broekman (CREAF)
El Projecte REDAPTA (amb el suport de la Fundació Biodiversitat a la convocatòria 2018), pretén
utilitzar espais de governança per a l’adaptació a trams sensibles de rius Mediterranis, centrant
les seves 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 a la
convocatòria 2016) es vol desenvolupar un nou procés participatiu realitzat en paral·lel a les
dues conques, per al co-disseny de mesures d’adaptació concretes dins del marc de 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 al
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 climàtic
reduint la conflictivitat social.

Objectius i activitats del REDAPTA?
1. Elaboració d’una estratègia de reducció de la vulnerabilitat als impactes del canvi
climàtic 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, resultant en un millor ratio costeficàcia de les inversions.
El procés d’elaboració d’aquesta estratègia inclou aprofitar tota la informació disponible per a
emprendre un procés de co-disseny de mesures d’adaptació, formulades amb 3 tallers multiactor a les dues conques.
Els resultats es presentaran a les autoritats competents per tal que s’incorporin als plans i
programes previstos pel territori. A més a més, s’elaborarà una guia metodològica i lliçons
apreses per a la replicabilitat a altres conques.
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;
Per això s’organitzaran una jornada a les dues conques on el participants podran familiaritzar
amb els indicadors de seguiment d’actuacions de restauració de la hidromorfologia fluvial
proposats. Hi haurà un lloc web on es podran recollir els resultats obtinguts, oberta a que
qualsevol iniciativa pugui contribuir.
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 seva replicabilitat.
Es vol constituir una xarxa ibèrica d’espais de governança, on es puguin integrar iniciatives
semblants a la que s’està desenvolupant a la Tordera i al Serpis. S’organitzarà una trobada entre
els membres de la xarxa , incloent presentacions de caràcter multidisciplinari i tallers pràctics.
El calendari de les activitats proposat es el següent:

Període

Activitat

Octubre 2019

 Presentació del projecte

Febrer 2020

 Primer taller

Març 2020

 Segon taller
 Jornada de seguiment participatiu

Abril 2020

 Tercer taller

Juny 2020

 Trobada de la Xarxa ibèrica d'espais de governança
 Jornada de presentació dels resultats del projecte

Els participants de la Taula van valorar positivament aquest full de ruta i troben que les activitats
proposades podrien contribuir a enfortir l’espai de governança creat.

Cloenda
La propera reunió de la Taula es farà el dia 15 de gener 2020, on es parlarà – entre d’altres dels resultats de la estratègia de participació de la Taula en els processos de l’ACA.

Enquesta de satisfacció dels participants

