PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA ÚNICA DEL
CONSELL DE MEMBRES PER AL PERÍODE 2017-2019
XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI
CÀRREC

ORGANITZACIÓ

REPRESENTANT
(i substitut si escau)

Presidència

Fundació Emys

Marc Vilahur

Es membre de la xct des de 2006, i anteriorment des
de l’associació ADEPAR.
Entitat sense ànim de lucre amb seu a Riudarenes (la
Selva) que té per objectiu investigar, conservar i
divulgar el patrimoni natural català.
La Fundació Emys treballa en el desenvolupament
sostenible del món rural mitjançant la custòdia del
territori. L’entitat incentiva la implicació de la
població en la conservació de la biodiversitat i la
riquesa cultural associada.
La Fundació Emys disposa d’uns dels contractes més
longeus de Catalunya, signats l’any 1987, i en
l’actualitat gestiona prop de 1100 ha d’espais
naturals.

Forma part de Fundació
Emys des de 2005 i ha
col·laborat contínuament
amb l'entitat com a patró,
voluntari i ara com a
director. Alhora és
fundador i promotor de
Can Moragues
www.canmoragues.org i
de Selvia www.selvia.org.
Participa al consell de la
xct des de 2011.

Fins ara president i es presenta a la reelecció com a
presidència

Secretaria

Fundació ENT

Jofre Rodrigo

Membre de la xct des del 2012
La Fundació ENT és un centre de recerca creat per
ENT Medi Ambient i Gestió que té per objectiu
treballar per una societat sostenible, investigant i
implementant projectes innovadors en els àmbits del
medi ambient, el desenvolupament i la cooperació
internacional. Des de l’any 2006 també coordina la
publicació de la revista Ecología Política.

Jofre Rodrigo és llicenciat
en Ciències Ambientals i
doctorant a l’Institut de
Govern i Polítiques
Públiques de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
La seva recerca es centra
en els Béns Comuns
(Commons) i la seva
relació amb la Custòdia del
Territori (Land
Stewardship) com a
estratègia de conservació i
accés a la terra.
Actualment col·labora amb
la Fundació ENT com a
Research Fellow.

La Fundació ENT és membre de la XCT des de gener
de 2013 i desenvolupa tasques en favor de la
conservació de la natura principalment des de l’àmbit
de l’economia ecològica i la fiscalitat ambiental.
Principalment ha realitzat estudis sobre economia de
l’aigua, la valoració econòmica dels serveis
ecosistèmics i els incentius econòmics a conservació
del patrimoni natural i a la custòdia del territori.
Es presenta a la reelecció

Tresoreria

PENDENT

Vicepresidència

Grup de Natura Freixe
Membre de la xct des del 2004
És una entitat sense ànim de lucre fundada el 1989
amb objectius divulgatius, educatius i de gestió
d’espais naturals al tram final de l’Ebre. D’ençà el
1999 gestiona la Reserva Natural de Fauna Salvatge
de Sebes i Meandre de Flix (Ribera d’Ebre), de la que
en fou impulsor de la seva conservació col·laborant
amb actuacions de restauració d’hàbitats amb el
recent creat Departament de Medi Ambient el 1992.
Aquest acord de gestió d’un espai natural fou l’inici
de les actuacions de custòdia quan encara no es
parlava d’aquest terme. Des d’aleshores els acords
de custodia s’han estès al llarg del territori tant de la
Ribera d’Ebre com de comarques veïnes, y abasten
vora 600 hectàrees amb acords.
A nivell educatiu disposa des de l’any 2006 de
l’Entorn d’Aprenentatge de Sebes i Meandre de Flix,
integrat en la Xarxa de Camps d’Aprenentatge de la
Generalitat de Catalunya.
L’any 2014, el del 25è aniversari de la fundació del
GNF, va rebre el Premi Medi ambient de la
Generalitat de Catalunya.

Pere
Mur

Josep

Jiménez

Un dels socis fundadors del
Grup de Natura Freixe.
Enginyer Tècnic Químic i
amb formació
especialitzada en temes
ambientals. Màster en
Gestió fluvial sostenible i
gestió integrada d’aigües.
Treballa en recerca
farmacèutica durant 10
anys (1989-1999) fins que
torna a la seva població,
Flix, per impulsar la gestió
de la Reserva Natural de
Sebes, de la que n’és el
director d’ençà el 1999.

Es presenta a la reelecció

Vocalies a la reelecció
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Jordi Camprodon

Membre de la xct des del 2003
El Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya contribueix
a la modernització i ala competitivitat del sector forestal,
al desenvolupament rural i a la gestió sostenible del
medi natural.
La seva presencia permetrà reforçar espais i ponts de
diàleg sobre la conservació a Catalunya, basats en
criteris científics i objectius, valor afegit que podem
aportar al conjunt des del CTFC.

Jordi Camprodon, recercador de l’àrea de
biodiversitat, per tal de fer candidatura al
Consell de Membres de la XCT, en
representació del CTFC. Jordi es membre del
Consell de protecció de la Natura de Catalunya
i porta dues dècades treballant per a la
conservació dels espais naturals a Catalunya.
Es un gran defensor de la Custodia com a
eina, i promotor de gran part dels acords que
hem signat en aquest àmbit des del CTFC.

Fins ara regentava la tresoreria. Es presenta a la
reelecció com a vocal.
GOB Menorca
Es membre de la xct des de 2003.
El GOB és una entitat no lucrativa que treballa a les Illes
Balears. La secció insular de Menorca es va crear el
1977 i ha aconseguit una important implantació social
(més de 1.100 socis a l'illa). El seu objectiu bàsic és
ajudar a la conservació dels valors ambientals a partir
de fer més compatibles les activitats humanes i la
natura. Des de 2004 té en marxa un projecte de
custòdia agrària com a línia estratègica. També promou
altres formes de custòdia. Participa al consell de la xct
des de 2005.
Es presenta a la reelecció.

Eduard Furró

Enginyer i Membre de la Junta Directiva del
GOB-Menorca. Vocal de la xct des de 2011.

Consorci del Lluçanès

Laura Megias Garriga

És membre de la xct des de 2007.

Tècnica del Servei de Desenvolupament Rural
del Consorci del Lluçanès. Llicenciada en
geologia per la Universitat de Barcelona,
Màster en Gestió i Intervenció del Paisatge per
la Universitat Autònoma de Barcelona i
postgrau en dinamització local agroecològica.
Treballa en l'àmbit del Lluçanès des de 2003
amb
temàtiques
relacionades
amb
el
desenvolupament rural. Actualment treballa
com a tècnica del Servei de Desenvolupament
Rural del Consorci del Lluçanès des del 2007.
Les seves línies de treball es concreten en el
desenvolupament rural, l'assessorament al
sector primari, i la gestió i preservació del
medi natural.

Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès
és l’entitat local mancomunada que treballa per a
l'impuls de la gestió i la custòdia del territori en l'àmbit
rural. Organitzador de la VI reunió de la Xarxa de
Custòdia del Territori el 2009 i impulsor de les accions
relacionades amb la defensa dels recursos naturals i dels
valors socioculturals del territori. Participa al consell de
la xct des de 2009.
Es presenta a la reelecció

Limonium, SL

Eduardo Soler

Membre de la XCT des del 2006

Enginyer agrònom per la Universitat de Lleida
(1994), fundador de la consultoria Limonium
el 1996, s’ha anat especialitzant des de llavors
en la gestió i conservació del patrimoni
natural, cultural i paisatgístic. Ha realitzat
feines professionals a Catalunya, Espanya,
Portugal, Marroc i Colòmbia i ha estat un
membre actiu en la xarxa, sovint aportant la
visió de les empreses dins d’aquest ampli
moviment.

Consultoria mediambiental que va començar a funcionar
el 1996. Des de la seva entrada a la XCT, ha estat
sempre activa cercant una especialització en aquest
àmbit de treball. Així, ha realitzat diverses assistències
tècniques per la XCT, com la direcció tècnica dels ajuts
extraordinaris del Ministeri de Medi Ambient l’any 2010,
l’elaboració del sistema d’indicadors d’impacte i
eficiència de la custòdia del territori (2013-2014),
l’assistència tècnica al projecte LIFE actualment en
preparació (2014-2015) i la conversió de l’Inventari de
Custòdia 2015 en SIG.
Es presenta a la reelecció.

Llavors Orientals
Membre de la xct des del 2012
Entitat dedicada a la conservació, promoció i recuperació
de les varietats locals hortícoles i de fruiters del Vallès
Oriental i comarques veïnes. Durant anys ha gestionat
importants estocs de material genètic d’aquestes
varietats en el context dels horts dels seus socis.És un
membre actiu del grup de custòdia agrària.
Es presenta a la reelecció.

Jordi Puig
Llicenciat en Ciències Ambientals. Doctor en
Canvi Climàtic i Canvi Global Ambiental. Fa 12
anys que treballa en el camp de la
sostenibilitat; d’aquests, 3 com a tècnic als
Departaments de Medi Ambient i Presidència
de la Generalitat de Catalunya. És, també,
horticultor de varietats locals en una petita
explotació al Vallès Oriental.

Universitat De Vic - CERM
Membre de la xct des del 2003
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya és
una universitat de naturalesa pública i de gestió
privada. La Fundació Universitària Balmes n’és l’entitat
titular i els representants de les administracions locals i
nacional conformen dos terços del seu Patronat. Té
subscrit un contracte-programa amb la Generalitat de
Catalunya, i participa en el sistema públic de
preinscripció universitària i en els programes públics de
beques.

Jordi Villà (Carme Casas)
Vicerector de recerca i professorat de la UVICUCC. Doctor en Química per la Universitat
Autònoma de Barcelona. Ha realitzat diverses
estades postdoctorals a la University of
Minnesota, la University of Southern California,
l’Imperial College London, la UCSF o
l’International Institute on Molecular and Cell
Biology de Varsòvia. Investigador Ramón y
Cajal (2001-2006) i professor agregat (20072012) a la Universitat Pompeu Fabra, va
integrar-se a la UVIC el 2012 amb el càrrec de
director de l’Escola Politècnica Superior.

La universitat treballa en 4 grans àrees acadèmiques
(Ciències i Tecnologia; Empresa i Comunicació;
Educació, Traducció i Ciències Humanes; i Salut i
Benestar) i 10 àrees d’expertesa en recerca (esport;
comunicació i societat; promoció de la salut, atenció
integral i inclusió social; bioinformàtica transnacional;
escola i entorn; mecatrònica, processament del senyal i
materials; indústria alimentària i medi ambient; gènere;
patrimoni cultural i territori; i empresa i economia.
Es presenta a la reelecció

Associació CEN – Conservació d’Espais
Naturals
L’Associació CEN forma part de la xct des de l’any 2011.
És una entitat sense ànim de lucre que té com a
objectiu treballar per a la millora i la conservació del
medi natural i de la biodiversitat.
Des dels seus inicis ha fet una clara aposta per la
custòdia del territori com a estratègia de conservació de
l’entorn natural. Desenvolupa projectes de restauració
ecològica, conservació d’espècies amenaçades i recerca
científica
i
realitza
una
tasca
important
de
conscienciació de la ciutadania a través de l’elaboració
de materials divulgatius (conferències, pòsters, llibres,
etc.) i educació ambiental (cursos i tallers per famílies,
escoles, universitaris i professionals). Actualment,
treballa per consolidar una xarxa de voluntariat.
Té vigents 14 acords de custòdia signats i molt actius.
D’aquests, 4 amb propietaris privats en l’àmbit forestal,
agrícola i/o fluvial i 9 amb ajuntaments en l’àmbit
fluvial.
Es presenta a la reelecció.

Jesús Ortiz Durà

Biòleg doctorat, especialitzat en ecologia fluvial
amb més de 15 anys d’experiència. Fundador i
President de l’associació CEN des de 2010. Ha
participat o liderat uns 40 projectes de recerca
científica
i/o
de
conservació,
dotzenes
d’actuacions de voluntariat i un centenar de
cursos i tallers adreçats a diferents col·lectius i
edats. Ha publicat 5 articles en revistes
científiques internacionals, 3 articles tècnics, 6
articles en llibres científics, 2 llibres tècnics divulgatius, 13 pòsters divulgatius, ha fet 9
presentacions en congressos internacionals i
més de 20 conferències.

GEPEC-Ecologistes de Catalunya

Marc Torrents

Membre de la xct des del 2003 i una de les entitats
impulsores en la seva creació.
El Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans –
Ecologistes de Catalunya, va néixer els anys 80 com a
conseqüència de la unió d’altres més petits del Sud de
Catalunya. L’associació té més de 550 membres per
terres de l’Ebre, Camp de Tarragona, Priorat i Conca de
Barberà.
El projecte més antic i de més continuïtat al GEPEC-EdC
és el Projecte els Muntanyans de Torredembarra i
també promou la custòdia.
Havia format part del consell amb una vocalia els anys
2007-2009.

Actualment sóc tècnic forestal de l'entitat, soci
des del 2015, enginyer forestal format a la
Universitat de Lleida, he col·laborat des de fa
temps com a voluntari en temes de gestió
d'espais naturals i altres projectes lligats al
territori, així com en l'àmbit de l'educació
ambiental: l'Escola de Naturalistes.
M'encarrego de la gestió dels acords de
custòdia de l'entitat, entre d'altres.

Es presenta a la reelecció.

Ajuntament de Granollers

Albert Camps Giró ( Xavier Romero)

Membre de la xct des de els seus orígens al 2003.

Llicenciat en Història de Catalunya i Moderna
per la Universitat Autònoma de Barcelona i
professor en excedència de l'IES Escola
Municipal del Treball de Granollers. Membre del
Centre d'Estudis de Granollers. Regidor de
Cultura de l'Ajuntament de Granollers (19911992) i des de 2011 quart tinent d'alcalde de
l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania,
regidor de Medi Ambient i Espais Verds i
d'Obres i Projectes (des de 1999), també ha
exercit les funcions de regidor de Serveis
Municipals durant el període 2000-2007.
Vicepresident del Consorci per a la Gestió de
Residus del Vallès Oriental des de 2007 i del
Consorci per a la Defensa de la Conca del Río
Besòs (des de 2003). També ha estat
vicepresident i membre de la Comissió de
Seguiment de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap
a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
(Red de Ciudades y Pueblos hacia la
Sostenibilidad)

L'Ajuntament de Granollers va iniciar-se en la custodia
del territori amb l'objectiu de promoure aquesta eina de
protecció del patrimoni natural especialment per
incentivar la participació del sector privat en la
conservació del territori.
Granollers compta amb una normativa de protecció del
patrimoni natural que contempla i promou la custodia
del territori, fet que ha permès el llançament de
diversos projectes de custòdia a la Serra de Ponent
(boscos
de la Font del Ràdium, bosc de Can Gordi i camí de
l'Escanyat) i a la plana agrícola de Palou.
Es presenta a la reelecció.

Fundació Vincles
Es membre de la xct des de 2004.
La Fundació Vincles és una entitat sense ànim de lucre
formada per professionals de diferents àmbits
relacionats amb l'educació i la sostenibilitat. La seva
funció es estudiar, avaluar, dissenyar i executar
projectes d’educació ambiental i sostenibilitat en que els
processos de participació i implicació siguin estratègies
d’especial rellevància.
Dins de l’àmbit socioambiental te un acord de custòdia
patrimonial amb finalitat social i cultural. També per a la
recuperació d’espais periurbans per a la agricultura
ecològica.
Es presenta a la reelecció.

Lluís Pagespetit

Pedagog i Màster en educació ambiental, és
director i fundador del Centre Santa Marta,
Aula de natura i Centre d’innovació educativa
del Parc a Viladrau (Montseny) des del 1985.
President de la Fundació Vincles. Membre de la
Junta de la SCEA, Societat Catalana d’Educació
Ambiental de la qual en va ser president, i de
l’Ass Excta. de Viladrau. Dinamitzador del
programa de Font en Font.
Participa al consell des del 2013 com a tresorer

Noves vocalies
Diputació de Barcelona

Carles Castell Puig

Membre de la XCT des del 2004
La Diputació de Barcelona, com a administració local de segon
nivell, treballa per al progrés i el reequilibri territorial
conjuntament amb els municipis.
Entre les principals línies d’aquesta actuació territorial, la
Diputació de Barcelona gestiona una xarxa de 12 espais
naturals protegits, el primer dels quals va ser declarat l’any
1972. Així mateix, dóna suport als municipis en matèria
d’anàlisi, planificació i gestió dels espais lliures.
Implicada amb la custòdia des dels seus inicis, la Diputació
forma part del grup de treball de custòdia municipal,
recentment creat, amb l’objectiu de difondre i facilitar la
custòdia entre els municipis i potenciar la seva implicació en
projectes d’interès local.
Nou candidat a vocalia

Doctor en Biologia, Màster en Gestió
Ambiental en el Món Rural i Màster en
Funció Directiva. Durant deu anys va ser
investigador a la Universitat Autònoma
de
Barcelona
sobre
la
dinàmica
d’ecosistemes mediterranis.
Des del 1994 treballa a la Diputació de
Barcelona, desenvolupant programes
d’anàlisi, planificació, gestió i seguiment
en espais naturals protegits, i en el
conjunt del territori.
Ha publicat diversos llibres i articles
científics i divulgatius, i col·labora
regularment en programes de postgrau.
Ha estat President d’EUROPARC-España,
la secció de l’estat espanyol de la
Federació Europea de Parcs Nacionals i
Naturals.

SEO BirdLife

Cristina Sanchez

Membre de la XCT des del seu inici, i actualment participa al
Grup de Treball de Custòdia Agrària. També va estar
representant la XCT a la comissió del PDR de Catalunya del
període 2007-2013. Des de 1954, la Sociedad Española de
Ornitología treballa per a la conservació dels ocells i la natura.
SEO/BirdLife va ser la primera ONG ambiental que es va crear
a Espanya i actualment és la més important en el seu àmbit.
Més de 12.000 socis recolzen la seva línia de treball i
col·laboren de moltes formes amb la Sociedad. SEO-Catalunya
és una de les ONGs actives en custòdia del territori.

Delegada territorial de SEO/BirdLife a
Catalunya.

Nova candidata a vocalia

Tresorera de la XCT des de la seva
fundació al 2003 i fins a l’assemblea del
2005 en que va ser escollida Presidenta,
càrrec que ocupà fins el 2009

Consorci de les Gavarres
Membre de la XCT des del 2003
És una entitat pública consorciada entre 20 ajuntaments, els
consells comarcals del Baix Empordà i del Gironès, la
Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya i, en breu, i
amb la finalitat d’avançar en la governança compartida de
l’espai natural protegit, es donarà l’entrada a la propietat
forestal, amb l’Associació de gestors forestals de les Gavarres
i el Consorci Forestal de Catalunya.
L'objecte del Consorci és la preservació i la revalorització del
patrimoni del massís de les Gavarres i la promoció del
desenvolupament de les activitats econòmiques que siguin
compatibles amb les funcions que compleix el massís. Amb
aquesta finalitat, els objectius s'orienten en quatre grans
eixos:
1.- Protecció, restauració i millora del patrimoni natural i
cultural de les Gavarres.
2.- Desenvolupament local que millori les condicions de vida
de la població vinculada al massís, basat en l'aprofitament
sostenible dels recursos naturals.
3.- Ordenació dels usos de lleure.
4.- Foment de l'educació ambiental i la recerca científica.
El Consorci forma part de la XCT des dels seus inicis i fa ús de
la custòdia com una eina de gestió molt quotidiana degut a
l’estructura de la propietat al massís de les Gavarres on el 98
% del sòl és privat. En aquets sentit, a les Gavarres es
compta amb més de 200 acords subscrits amb més de 3.000
Ha en custòdia.
Nou candidat a vocalia

Oriol Armet

De formació executive MBA, enginyer
Forestal i enginyer tècnic agrícola, ha
desenvolupat
la
seva
carrera
a
l’administració
pública
dirigint
i
coordinant diferents organismes públics
vinculats a la conservació de la natura
(Centre de Fauna d’Esterri d’Àneu i
Reserves de Boumort i de l’Alt PallarsAran). Els darrers anys ha estat
treballant com a gerent del Consorci de
les Gavarres promovent la gestió,
conservació i desenvolupament local
d’aquest espai natural protegit. A dia
d’avui està impulsant el projecte
Gavarres 2025 amb la finalitat de
transformar el model de gestió actual del
territori juntament amb tots els actors
locals (AAPP, universitats, empreses, 3º
sector i ciutadania). Darrerament ha
començat a compaginar la feina del
Consorci amb la tasca de professor
associat de l’escola de negocis de EADA.
.

