PLA DE TREBALL DE L'EQUIP DE LA XCT 2015
Document aprovat pel Consell de Membres del 5 de febrer de 2015
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Concordància
amb el III Pla
director

L1. Comunicació i
Crear la marca Viu la Terra de Catalunya (VTC), vinculada a una reorganització
implicació
de l'equip i identificar-la amb les línees L1, L3, i L4, del III Pla Director i
ciutadana
projectar-la com a referent de la implicació ciutadana en la conservació i de la
implicació de le entitats en la custòdia. Aprofitar el portal viulaterra.cat com a
referent de la nova marca.
Organització d'unes Jornades de Custòdia del Territori, amb vocació de
convocatòria anual en el futur, que combini continguts de formació tècnica i de
debat de fons sobre la custòdia i les polítiques de conservació.
Creació i posada en funcionament de la línia de negoci, de la xct, les entitats
membres i els propietaris de custòdia sobre ecoturisme.

L2. Incidència
Formalitzar l'acord amb DTES per a un Pla de Treball conjunt (2015-2020) per política i social de
la custòdia del territori a Catalunya, inclòs el seu finançament.
la xct
Construir el sistema d'homologació d'acords i d'entitats de custòdia com a base
per a aconseguir posteriorment (2016?) l'aplicació de mesures de fiscalitat
favorable a la custòdia del territori.
Aconseguir alguna forma de representació dels propietaris amb acords de
custòdia davant les institucions i especialment davant el DAMM
Acompanyar la posada en pràctica dels models de custòdia en el DPH que s'han
acordat amb l'ACA, avaluar-ne primers resultats i proposar millores.

L3. Suport a la
Iniciar i assajar la capacitat de la xct per actuar com a garant, és a dir tercera custòdia del
persona signant, en nous acords de custòdia d'alta qualitat jurídica.
territori
Desenvolupar alguna forma de donar visibilitat a la demanda de custòdia
(propietaris i les seves terres) com a evolució més dinàmica de l'antiga iniciativa
de Borsa d'Oportunitats.
Actualització en format de Sistema d'Informació Geogràfica, de l'inventari de la
custòdia del territori a Catalunya; que ha de ser on-line i editable per part dels
membres de la xct
Accions de relació directa de la xct amb propietaris interessats en la custòdia.
Propostes d'organització dels propietaris amb l'objectiu de donar-los visibilitat i
representació. 3a trobada de propietaris.
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Promoure i participar activament en el procés d'aliances i fusions per millorar la L4. Capacitació,
dimensió de les entitats de custòdia i per augmentar l'abast geogràfic de la reforçament i
qualitat de les
custòdia arreu del país.
entitats de
Organitzar el servei d'acompanyament de les entitats de custòdia amb vistes a custòdia

14

Projecte "Mejorando la custodia", finançat per FB
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augmentar la qualitat dels acords de custòdia del territori. Aplicar la nova EGAC.

Activitats de formació per a la comunitat de la custòdia, inclosos cursos on-line i
la part tècnica dins de les Jornades anuals de la custòdia.
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Seguir impulsant el Fons ANDRENA, donar suport a la seva administració i a
l'avaluació dels seus primers resultats i evolució.

L5. Xarxa interna Grups de treball
Organització d'unes Jornades de Custòdia del Territori, amb vocació de xct
convocatòria anual en el futur, que combini continguts de formació tècnica i de
debat de fons sobre la custòdia i les polítiques de conservació.
Millorar el suport i la difusió dels grups de treball de la xct.

Creació d'un grup de treball de custòdia i ens locals.

L6. Xarxa de
Portar a bon fi el projecte Tejiendo Redes (OS La Caixa), en col·laboració amb el xarxes
Foro Estatal de Custodia del Territorio
Actuar com a promotors de la generació d'una xarxa europea de custòdia del
territori i participar en la gestació d'una xarxa mundial.
Justificar amb èxit el LandLife i els altres projectes que finalitzin

Racionalitzar el model organitzatiu de l'equip tècnic per a ajustar-se a uns
recursos menors
Superar els problemes de tresoreria previstos per a aquest any 2015
Liderar la preparació i la proposició d'un projecte LIFE per a actuacions de
conservació d'hàbitats amenaçats de Catalunya per mitjà de la custòdia del
territori.

RESUM DE RESULTATS:
ACOMPLERTS
A MITGES
FALLITS
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L7. Coordinació i
administració

