
 

El projecte BeWater a la Tordera: 

Resultats i consideracions finals 

Misstajes clau 
• El procés interactiu de desenvolupament del pla 

d’adaptació de la conca de la Tordera va 
contribuir a fomentar la transferència de 
coneixements entre tots els actors implicats, tot 
construint una base sòlida per a una presa de 
decisions participativa informada. 

• Les solucions proposades per fer front al canvi 
global a la conca estan molt interrelacionades 
entre si i busquen un efecte multiplicador i 
intersectorial. 

• El desenvolupament del projecte va donar 
l’oportunitat d’extreure lliçons apreses i d’adquirir 
un coneixement basat en l’experiència que 
serveixi de suport al procés transformador cap a una societat adaptada al canvi climàtic. 

 
L’enfocament del projecte BeWater 
El projecte BeWater ha promogut el diàleg i la col·laboració entre la ciència i la societat per elaborar plans 
d’adaptació a escala de conca. Els diferents socis del projecte van organitzar processos participatius amb 
científics i altres agents socials de quatre conques pilot al llarg de la Mediterrània: la Tordera a Catalunya, 
el Pedieos a Xipre, el Vipava a Eslovènia i el Rmel a Tunísia.  

BeWater ha dibuixat estratègies i polítiques d’adaptació conduïdes per diferents actors de la conca i basats 
en un procés iteratiu d’aprenentatge recíproc entre la societat i la ciència, i en la transferència de 
coneixement multidireccional i multisectorial. Utilitzant un procés iteratiu entre treball científic i tallers amb 
els actors es van coproduir uns plans d’adaptació a escala de conca per cada una de les conques. 

El pla d’adaptació per la conca de la Tordera (PACT) 
El PACT conté la informació necesària per començar a caminar cap a l’adaptació a la conca de la Tordera, 
com per exemple : 

• Una descripció del procés d’elaboració del PACT 
• Una diagnosi de la conca, els seus reptes i el context del PACT  
• Un llistat de 33 mesures, codissenyades i valorades de manera participativa amb els actors locals 
• Recomanacions per a responsables de polítiques 

Una visió conjunta dels resultats evidencia que els reptes que els actors locals van identificar estan molt 
interrelacionats, com per exemple, la quantitat i qualitat de l’aigua. En conseqüència, també les solucions 
proposades estan molt interrelacionades i busquen un efecte multiplicador i intersectorial (urbà, turisme, 
agricultura) al mateix temps que tenen un alt grau de complementarietat entre elles. Per avaluar quines 
mesures s’haurien de prioritzar, es van utilitzar criteris codefinits amb els participants, donant el major 
relleu a les següents 4 propostes: 

ü Establir un règim de cabals ecològics (OGA29) 
ü Establir acords de gestió forestal adaptativa (OGA 33) 
ü Crear un centre de participació permanent (OGA 19) 
ü Crear un Pla Integral per la Protecció del Delta (OGA16) 



 

El pla d’adaptació per la conca de la Tordera (PACT) es pot descarregar aquí. 

 
Una mirada cap al futur… 

….La guia de lliçons apreses 
Posant en valor les lliçons apreses amb l’enfocament del BeWater a les 
4 conques, s’ha elaborat una guia per tal d’inspirar altres conques que 
volen emprendre un camí similar. La guia es pot descarregar aquí. 

 
... De la planificació a l’acció: 
Recomanacions per 
implementar el pla 
d’adaptació  
per la conca de la 
Tordera   

 
Aquest document resumeix les principals recomanacions per a 
responsables de polítiques, ressaltant la importància del 
desenvolupament de polítiques per l’adaptació de manera integrada, les 
necessitats de millora de la governança i dels marcs normatius actuals, 
d’harmonitzar el desenvolupament socioeconòmic amb la conservació del 
medi ambient fomentant que la presa de decisions incloguin el 
coneixement basat en la experiència. Totes les recomanacions produides 
pel projecte es poden descarregar en el aquest enllaç. 

… Campanya de sensibilització 

El projecte BeWater va dissenyar una exposició de 13 plafons per tal de fomentar el debat i l’intercanvi de 
coneixements sobre el canvi climàtic i en concret, sobre els canvis que es preveuen a la conca de la 
Tordera. A més de servir per comunicar al públic en general els temes de major relleu tractats al projecte 
d’una manera interactiva, els plafons es poden utilitzar per activitats de formació específiques, com ara 
tallers i seminaris. Els plafons es poden descarregar aquí.  
 

Contacte: 
Anabel Sánchez Plaza, coordinadora del projecte BeWater, investigadora del CREAF  
a.sanchez@creaf.uab.cat 
Tel. +34 93 581 46 75 


