PROPOSTA DE PLA DE TREBALL CONJUNT DE LA XCT I LA XVAC PER A 2017

Objectius XCT Línies estratègiques

Accions Pla Director 2017-2020

Accions Pla de Treball 2017

A1. Comunicació i difusió ciutadana d’activitats i projectes de custòdia A11. Manteniment del web Viulaterra, publicació dels butlletins i difusió de la memòria
del territori
de la XCT. A12. Setmana de la Natura.

A2. Implicació de les empreses en la custòdia del territori

A21. Col·laboració amb la Fundació Andrena i la seva convocatòria d'ajuts. A22.
Col·laboració amb la Fundació Girbau i el seu premi Natura i Societat. A23. Explorar
algun nou premi similar als anteriors.

A3. Difusió i implicació promoció de la custòdia del territori com a
eina d’aprenentatge en l’àmbit educatiu.

A31. Impulsar l'assignatura de CT a la UVIC-UCC. o altres A32. Impartir classes sobre CT
a demanda (UAB, IUSC...) A33. Col·laboració amb la UVIC en la càtedra d'Agroecologia i
explorar altres aspectes com el seguiment de la CT. A34. Promoure convenis de
pràctiques i de realització de TFG en projectes de CT

A4. Augment del reconeixement legal de la custòdia

A41. Seguiment del procés d'aprovació dels articles sobre Contracte de Custòdia del
Territori al llibre VIè del Codi Civil. A42. Impuls d'un registre públic d'Acords de Custòdia.
A43. Activitats de la CDCT.

A5. Millora dels instruments econòmics i fiscals

A51. Seguiment i incidència en les convocatòries d'ajuts en benefici de la conservació
de la natura i el voluntariat ambiental. A52. Impuls dels sistemes de desgravacions
fiscals per als propietaris de custòdia.

O1. Difondre,
fomentar i
impulsar la
custòdia del
territori

L1. Comunicació i
implicació ciutadana:
Viulaterra

A61. Promoció i difusió de la campanya del 0,5% IBI pel medi natural i la custòdia del
L2. Incidència política i
social

territori. A62. Jornades de Formació de secretaris, interventors i tècnics municipals i
A6. Impulsar el paper dels ens locals públics i la custòdia; definir
mecanismes propis (tipologia contractual, custòdia en béns de domini d'altres administracions. A63. Implicació de les Diputacions en la custòdia municipal.
públics i/o comunals, etc.)
(Acció 3 DTES)

A7. Implicació dels propietaris i usuaris del territori

A71. IV Jornada de propietaris de custòdia - àmbit forestal. A72. Donar a conèixer i
debatre les propostes de desgravacions fiscals de la XCT (A52) entre i amb propietaris de
custòdia.

A8. Augment de l’abast territorial de la custòdia del territori

A81. Explorar sinergies amb l'Associació de Micropobles de Catalunya.

A9. Promoció de l’economia verda de la custòdia del territori

A91. Implicar nous socis, aconseguir finançament i desenvolupar la viabilitat empresarial
del projectes Arrèlia

A10. Programa de formació, debat i difusió tècnica

A101. Realització d'una nova edició del curs on-line de CT de la XCT. A102. Jornada
anual de la XCT. A103. Activitats formatives dels Grups de Treball de la XCT.

A11. Impuls de les Bones pràctiques en custòdia del territori per
augmentar la capacitat d’acció de les entitats

A111. Foment de l'EGAC i inici d'un nou inventari de la CT de Catalunya basat en SIG.
A113. Publicar noves Bones Pràctiques del manual de la XCT.

A12. Finançament dels projectes de custòdia del territori

A121. Participar i implicar entitats membres en convocatòries europees (LIFE, Erasmus+)
A122. Explorar vies de finançament de custodies del territori sectorials (ACA, DARP,
Emplea Verde, Diputacions, etc.). A123. Acció pilot amb DTES de compensació
d'impactes ambientals residuals a favor de projectes de custòdia. A124. Explorar les
possibilitats de projectes que relacionin CT i adaptació al canvi climàtic. A125. Seguir
explorant possibilitats d'un Eurogabinet de la XCT al servei de les entitats..

A13. Sistema d’assessorament a iniciatives de custòdia

A131. Mantenir el servei d'assessorament a les entitats membres. A132. Col·laborar
amb l'ACA en els convenis de custòdia fluvial. A133. Explorar els instruments
d'ordenació forestal com a eines de CT.

A14. Gestió i capacitació de l’equip tècnic de la XCT

A141. Coordinar conjuntament l'equip XVAC-XCT. A142. Oferir possibilitats de millora
de la seva qualificació professional al personal (cursos ocasionals i estímul a la
creativitat i l'autoaprenentatge en el lloc de treball.)

A15. Qualitat i transparència a la XCT. Òrgans de govern

A151. Realitzar auditoria comptable independent. A152. Obtenir el segell XES de Balanç
social. A153. Avaluació de la memòria 2016 per part de la Comissió d'Ètica.

A16. Foment de Grups de Treball de custòdia del territori per àmbits
temàtics i d’actuació

A161. Suport econòmic i tècnic a les activitats dels Grups de Treball (Consolidació de
Forestal i Municipal; renovació de Marina i Litoral; gestió convenis del Fluvia;
reconsideració de l'Agrari)

A17. Confluència XCT – XVAC

A171. Organització Conjunta de la Setmana de la Natura. A172. Dues reunions
conjuntes de Consell XCT i Junta XVAC. A172. Inici d'un procés participatiu per fer un
Pla Estratègic Conjunt XCT-XVAC

A18 Relacions amb la resta del tercer sector i la societat civil

A181. Preparació de projectes conjuntament amb la XVAC. A182. Implicació
l'organització del Congrès del 3rSAC A183. Col·laboració amb la campanya "donant
ambiental".

O2. Donar suport
i servei

L3. Suport al
desenvolupament de la
custòdia del territori

L4 Capacitació i suport a
les entitats de custòdia

O3. Potenciar el
treball en xarxa

L5. Treball en xarxa

A191. Participació en la creació de la ELCN, una Xarxa Europea de Conservació del
Territori. A192. Presència en la ILCN, xarxa mundial. A193. Mantenir la Vicepresidència
del FRECT i explorar un projecte conjunt FRECT-XCT. A194. Justificar el projecte A2L i
A19. Impuls del treball en xarxa per a la custòdia del territori a nivell explorar un nou projecte Erasmus+ relacionat amb accés a la terra i agroecologia. A195.
europeu i internacional
Organització del II Congrés Europeu sobre CT a Barcelona.

OBJECTIUS O LÍNIES ESTRATÈGIQUES XVAC

Accions Pla de Treball 2017

R1. Aconseguir una organització eficient i sostenible

R11. Enfortir i consolidar la coordinació conjunta de la XCT i la XVAC . R12. Organitzar
el presspost per projectes i controlar la dedicació d'hores de treball. R13. Recerca activa
de convocatòries d'ajut al voluntariat.

R2. Enfortir les entitats de la xarxa i la relació entre elles

R21. Col·laborar amb l'organització del III Congrés del 3rSAC. R22. Formació a les
entitats membres i de la XCT sobre voluntariat. R23 Col·laborar amb la campanya
"donant ambiental" de l'O3SAC.

R3. Potenciar el voluntariat ambiental

R31. Cursos d'iniciació al voluntariat (escola oficial). R32. Col·laborar en la divugació de
la Llei del Voluntariat i en l'aplicació dels seus mecanismes. R33. Manteniment i millora
de l'apartat ambiental del Xarxanet.org. R34. Explorar oportunitats d'àmbit europeu.
R35. Promoció del servei comunitari d'alumnat d'ESO en entitats membres de la
XVAC i de la XCT.

R4. Fomentar el voluntariat ambiental de la societat

R41. Renovació del portal voluntariatambiental.cat com a referència del sector a
Catalunya. R42. Organització de la Setmana de la Natura conjuntament amb la XCT.
R43. Explorar noves oportunitats per al voluntariat ambiental a Barcelona

