
 

 

 
 

Tercer Taller del Projecte REDAPTA 
Resposta per part de les administracions sobre les propostes de mesures 

desenvolupades per la Taula del Delta i de la Baixa Tordera 
 

Sessió virtual Dimecres 8 de Juliol 2020 de 18.00 – 20.00 
 
 
 
 

1. Introducció 
El projecte REDAPTA vol portar a terme un procés de co-disseny de mesures d’adaptació al canvi global 
per a la conca de la Tordera. Aquest procés compta amb la participació activa d’una plataforma d’actors 
multi-sectorial, que inclou sectors econòmics, associacions, món científic i també les administracions locals. 
En la metodologia de co-disseny del projecte es contempla que les administracions supramunicipals 
s’involucren revisant les propostes de mesures elaborades per la plataforma multi-sectorial i facin 
comentaris per tal de millorar-les.  
 
Es van convidar les diferents autoritats competents a treballar comentaris motivats a les propostes durant 
el mes de maig de 2020. Les administracions que van respondre a la invitació, van analitzar les 
característiques de la proposta de mesures, avaluar la coherència entre objectiu i acció per aconseguir els 
beneficis/impactes esperats, identificar les potencials sinèrgies amb la planificació existent, identificar les 
autoritats competents que s’haurien d’involucrar, a més a més de revisar les estimacions de necessitats per 
a la implementació. 

El tercer taller del projecte REDAPTA té com a objectiu que les administracions que han participat puguin 
transmetre les seves respostes motivades i dialogar amb els participants del procés. 
 

  



 

 

 

2. Programa  
 

18.00 – 18.10 Registre participants/ connexió plataforma 

18.10 – 18.15 

 
Benvinguda  
Laia Gómez i Óliver Sánchez-Camacho (Ajuntament de Malgrat de Mar) 
 

18.15 -18.30 

 
Presentació de les propostes de mesures desenvolupades 
Annelies Broekman, CREAF 
 

18.30 – 19.30 

 
Ronda intervencions administracions amb : 

• Gabriel Borràs, OCCC 

• Evelyn Garcia, ACA 

• Sandra Ruiz, ACA 

• Eva Crego, ACA 

• Alfredo Perez, ACA 

• Carme Melcion, DIBA 

• Núria Parpal Servole, DIBA 

• Narcís Vicens, DIGI 

• Jordi Bonet, CCMM 

19.30 – 20.00 
 
Diàleg amb els participants a la Taula del Delta i de la Baixa Tordera 
 

20.00 – 20.10 
 
Conclusions i propers passos 
 

 

3. Inscripcions 
 
Per a participar a la jornada virtual és imprescindible que envieu un correu notificant-ho al: 
isacctordelta@gmail.com abans del 06 de Juliol 2020 a les 12.00. 
Seguidament rebreu un enllaç per connectar-vos a la reunió. 
 
Durant la jornada podeu apuntar les vostres preguntes al chat i s’intentarà que es puguin respondre 
durant la sessió. 
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