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La Taula del Delta i de la Baixa Tordera 

Taula del Delta i de la Baixa Tordera. 
Recuperant els equilibris socials i ecològics 
del Delta de la Tordera 
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INICI DE LA TAULA 



ESPAI DE GOVERNANÇA 

Administracions Entitats socials i 
ecologistes 

Empreses 

Experts 

Investigadors 



PROCÉS DE CREACIÓ DE LA TAULA 

Moció 

Estatuts de la Taula  



OBJECTE DE LA TAULA 

Creació d’un òrgan deliberatiu i de relació entre les administracions i 

la ciutadania (en direm espai de governança) per la recuperació dels 

equilibris ecològics i socials del territori mitjançant un procés de 

planificació integrada de l’espai deltaic i de la Baixa Tordera. 



PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ DE LA TAULA 

SECRETARIA TÈCNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA D’ACTORS 
 
 
 
 
 
 

ENS JURÍDIC 
 
 
 

 
 

CONVENIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUM DE LES DINÀMIQUES EN CURS 

La Taula del Delta i de la Baixa Tordera 

2020 



PROPERS PASSOS 

XARXA DE TAULES 

VULNERABILITAT 

PARTICIPAR ACTIVAMENT COM A 
TAULA 



TAULA DE LA TORDERA AL WEB 

http://isacc.creaf.cat/ 



BALANÇ 

PUNTS FORTS 
 
- Noves relacions entre actors 
- Millor accés a la informació 
rellevant per part dels diferents 
actors 
- Incubador de projectes 
- Oportunitat d’harmonització entre 
polítiques que incideixen al territori 
- Altaveu del territori en altres 
espais 
- Espai permanent de participació/ 
aprenentatge col·lectiu 
 
 
 

DEBILITATS 
 
- Marc jurídic per consolidar l’espai 
- Dificultats de finançament 
- Dificultats per part de 
l’administració d’incorporar la seva 
participació dins de les seves 
funcions 
- Lentitud dels processos 
- Manca d'interès pel polítics 
d’invertir en planificació estratègica 
(mig/llarg termini) 
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