
 
 

 

 

Reunió dels participants a la Taula del Delta i de la Baixa Tordera 
per recollir contribucions al procés de l’Agència Catalan de l’Aigua 

 

17 de gener 2020, la Sala de Plens de l’Ajuntament de Malgrat de Mar 
 

 
 

1. Introducció 
Amb l’objectiu d’emmarcar el procés de co-disseny de mesures d’adaptació al canvi climàtic al 
Delta i la Baixa Tordera previstes amb el cicle de tallers que ens ofereix el projecte REDAPTA, la 
Taula va decidir participar activament en el procés de participació obert sobre la revisió del Pla 
de gestió per el període 2021-2027. 
 
Aquest procés invita la ciutadania a revisar els documents relatius a l’Esquema provisional dels 
temes importants al Districte de conca fluvial de Catalunya per a la revisió del Pla de gestió del 
Districte de conca fluvial de Catalunya i del seu Programa de mesures per al període 2022-
20271. L’ACA va lliurar un document resum amb informacions sobre el resultat de la seva 
diagnosi per a la conca de la Tordera2, que va ser la base per a recollir les aportacions. Els 
comentaris recollits per l’Agència per la conca s’han resumit en un document3 que es presentarà 
al públic en el s propers mesos. 
 
La Taula es va organitzar en grups de treball per assistir i contribuir a les sessions, i es va poder 
realitzar pels àmbits de les administracions públiques i per l’àmbit de organitzacions ambientals i 
de recerca. 
 
L’objectiu de la reunió es de ajuntar i validar les aportacions que es van fer per tal que es puguin 
incorporar en la eina online de l’ACA4 com a aportacions consensuades per part de la Taula i així 
donar-li més visibilitat, així com la d’identificar les preguntes clau que voldríem es responguin des 
dels tècnics i  exoerts convidats a la propera sessió del 19 de febrer 2020. 
 
 
 

                                                      
1 
http://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/E_Informacio_publica/projectes_de_disposicions_plans_i_programes/EP
TI_2019_Memoria.pdf 
2 
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1555/INFORME_Taller_Diagnosi_BARCELONA1_ok.pdf 
3 
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1601/Tots_els_sectors._Sessions_de_diagnosi._Barcelo
na_1.pdf 
4 https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2652/ 



 
 

 

 

2. Resum 
 
Es va presentar una sèrie llarga de diapositives, corresponents tots els 24 EPTI’s (esquema 
temes importants), on s’indiquen tos els comentaris rebuts i aportats a les sessions presencials. 
La sessió va permetre la validació (tots estem d’acord amb lo que s’indica) i la integració amb 
noves aportacions. Donat el volum d’informació no es detallen tots aquests aspectes a l’acta i s 
decideix incorporar-les directament a la presentació´. 
El procés d’integració es tanca el dia 29 de gener 2020 per tal de permetre la seva transmissió. 
 
A la segona part de la reunió es va introduir els temes seleccionats per a la jornada del febrer, i 
s’acorda que  s’enfoca al següents aspectes: 
Temes prioritaris que hem demanat aclarir a la jornada monogràfica: 

• EPTI 5: GESTIÓ DE SEDIMENTS I CABALS ECOLÒGICS 
• EPTI 7: GESTIÓ DEL LITORAL 
• EPTI 8: SOBREEXPLOTACIÓ D'AQÜÍFERS 
• EPTI 14. GESTIÓ DE LA DEMANDA 
• EPTI 16. OPTIMITZACIÓ DE L’ÚS EN AGRICULTURA 
• EPTI 18. GESTIÓ DE SEQUERES  

 
Tanmateix es presenta el primer esborrany del calendari del projecte REDAPTA, que es realitza 
a la Tordera i al Serpis. 
 

• 19 FEBRER 2020: Monogràfic sobre el balanç hídric de la Tordera 
• 26 FEBRER 2020: primer taller de co-disseny “recollir propostes de mesures” 
• 4 MARÇ 2020: segon taller de co-disseny “caracterització de les mesures” 
• 22 ABRIL 2020: tercer taller de co-disseny “incorporació visió de l’administració” 
• Entre 21 ABRIL I 13 DE MAIG 2020: jornades seguiment de la restauració “camp de Tir” 

i jornada sobre risc d’inundació. 
• 17 JUNY 2020: presentació resultats REDAPTA Serpis 
• 19/20 JUNY 2020: presentació resultats REDAPTA Tordera i jornada Innovació en la 

governança. 
 
Es important remarcar que aquestes dates ja s’han modificat segons les disponibilitats dels 
equips de treball. S’inclou la nova proposta en aquest acta: 
 

• 19 FEBRER 2020: Monogràfic sobre el balanç hídric de la Tordera 
• 26 FEBRER 2020: primer taller de co-disseny “recollir propostes de mesures” 
• 18 MARÇ 2020: segon taller de co-disseny “caracterització de les mesures” 
• 06 maig 2020: tercer taller de co-disseny “incorporació visió de l’administració” 
• Entre 21 ABRIL I 13 DE MAIG 2020: jornades seguiment de la restauració “camp de Tir” 

i jornada sobre risc d’inundació. 
• 19 JUNY 2020: presentació resultats REDAPTA Serpis 



 
 

 

 

• 26/27 JUNY 2020: presentació resultats REDAPTA Tordera i jornada Innovació en la 
governança. 
 

S’acorda que la proera reunió de la taula es farà integrant-se al calendari del projecte REDAPTA; 
el proper Consell Regidor, previst pel Març, es farà al matí del dia del segon taller del projecte. 
 

 


