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Implicant a la Societat en l’adaptació al Canvi Climàtic al Delta
de la Tordera - Annelies Broekman (CREAF)
ISACC TorDelta, Implicant la Societat en l’Adaptació al Canvi Climàtic al Delta de la
Tordera, és un projecte que compta amb el suport del Ministeri d’Agricultura i Pesca,
Alimentació i Medi Ambient a través de la Fundación Biodiversidad, i està coordinat
pel CREAF. Durant nou mesos, entre l’1 d’octubre de 2017 i el 30 de juny de 2018,
donarà suport a la Taula del Delta i de la baixa Tordera, impulsada per
administracions locals i científics, creant un espai de debat per a la millora de la
gestió integrada del territori deltaic.
Què li passa al Delta de la Tordera?
El Delta de la Tordera és una àrea de gran importància geo-estratègica per al
desenvolupament de la zona, que acull activitats econòmiques importants (com el
turisme, l’agricultura, les indústries, les infraestructures de transport i serveis,
l'abastament d’aigua, de gas i electricitat) i, alhora, constitueix un lloc clau per a la
conservació del medi ambient (és a dir, zones humides, hàbitat d’espècies protegides,
connectivitat hidrològica). Tant en el passat com avui dia, aquesta situació comporta
incompatibilitats entre els interessos privats dels diferents sectors de l’economia, els
interessos de l’administració pública i la protecció del medi ambient a escala local i
regional.
Mirant en específic el sector del turisme, objecte de la jornada d’avui, podem indicar
que al Delta de la Tordera aquest sector és considerat clau per la socio-economia
local. Al mateix temps, els reptes més urgents induïts pel canvi global, també afecten
aquest sector de maner molt important: l’erosió de les platges afecta la qualitat de
l’oferta “sol i platja”, inundacions i pluges torrencials posen en perill la vida de la gent
i afecten les infraestructures, la degradació dels ecosistemes afecten la qualitat del
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paisatge i les activitats a la naturalesa, i la degradació de les masses d’aigua, entre
d’altres, afecta greument la garantia d’abastament de les instal·lacions turístiques.
Com ho vam abordar?
Per fer front a aquests reptes tan importants i complexes, el projecte va desenvolupar
un procés participatiu amb diferents fases, incloent a)una diagnosi del context
econòmic, ambiental i social; b) seminaris interactius i c) tallers específics. Els
resultats de totes les sessions es van formular d’una manera interactiva mitjançant
l’ús d’un blog, on també hi ha un arxiu de referències per tal de garantir
l'accessibilitat a la informació per tothom i en tot moment. El procés va resultar en
un full de ruta i objectius per la Taula, incloent 7 objectius estratègics i dos eixos
transversals.
Conclusions
Pel que interessa al sector turístic, les conclusions del projecte indiquen que hi ha l’
oportunitat de reduir la massificació i apostar per un model més sostenible i
equilibrat amb els altres usos del territori, amb l’objectiu de millorar la qualitat de
l’oferta i la comunicació dels valors del Delta als clients.
El projecte va treballar molt per tal d’establir un espai de diàleg permanent, on es
puguin abordar els temes més difícils i fomentar la creació de sinèrgies i
col·laboracions entre sectors econòmics, administracions públiques, el món científic i
la ciutadania en general.
El projecte vol ser un exemple més de com la millora de la governança pot tenir
efectes tangibles i concrets als territoris vulnerables . Tanmateix, les experiències a
les quals va donar peu el projecte són altament transferibles.
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