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INTRODUCCIÓ / PRESENTACIÓ

El Pla Director de la XCT 2012-2016 va ser fruit d’un treball participatiu extens i de molta
qualitat, i la seva utilitat pràctica ha estat molt alta. Durant tot el període ha servit de
guia per al treball quotidià de l’organització, ha emmarcat anualment la preparació dels
pressupostos i dels plans de treball, ha orientat les relacions de la XCT amb altres
entitats i institucions, i ha inspirat el contingut del vigent Pla de Treball 2015-2020
conjunt entre la Direcció General de Política Ambiental del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Xarxa de Custòdia del Territori.
Aquest Pla de Treball conjunt, que estableix i determina molts dels grans reptes de la
custòdia i la conservació de la natura a Catalunya fins el 2020, i el convenciment que la
visió, la missió, els objectius i el lema del Pla Director anterior segueixen sent plenament
vigents, ens porten a plantejar una revisió del Pla Director de la XCT sota un esperit de
continuïtat, i situar el 2020 com l’horitzó adequat per a perseverar en l’estratègia
definida el 2012, tot i retocant les línies i les accions de forma adaptativa a les
circumstàncies que es van modificant.
Un aspecte addicional reforça aquesta opció. La passada Assemblea de la XCT (MontRebei, 17 de juny de 2016) va aprovar seguir estrenyent els llaços amb la Xarxa de
Voluntariat de Catalunya (XVAC), cosa que ha de portar a la redacció d’un Pla Estratègic
propi d’aquesta aliança, quan hi hagi disponibilitat de recursos per fer-ho, que esperem
que sigui aviat. Un Pla Estratègic XCT-XVAC que ha d’emmarcar els plans d’ambdues
organitzacions i hauria d’influir d’una forma positiva en el treball de tot el sector
conservacionista de la Natura de Catalunya.
Presentem, per tant, en una primera part, els mateixos principis generals orientadors del
Pla Director de la XCT. A continuació trobareu la seva concreció en línies i accions
aplicades al període 2017-2020.
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1. ON SOM. ON VOLEM ANAR
MISSIÓ DE LA XCT
La XCT impulsa la custòdia del territori com a estratègia de participació de la societat en
la conservació i gestió del medi natural, rural i urbà.
OBJECTIUS DE LA XCT
1. Difondre la custòdia del territori entre la ciutadania i altres agents públics i
privats per fomentar-ne el reconeixement, l’ús i el desenvolupament.
2. Donar suport i oferir serveis a les entitats de custòdia i a la resta d’agents
implicats en la custòdia del territori (institucions públiques, propietaris de
terrenys i usuaris, empreses i universitats i centres de recerca).
3. Potenciar el treball en xarxa de les organitzacions membres i altres agents
implicats en la custòdia del territori.
VISIÓ DE LA XCT
La XCT vol ser una entitat de referència a Catalunya, l’Estat espanyol i la resta d’Europa
en l’àmbit de la gestió del medi natural, rural i urbà. Una autèntica xarxa on els diversos
col·lectius que contribueixen a la custòdia del territori veuen amplificada i reforçada la
seva capacitat d’actuació.
VALORS DE LA XCT
1. COMPROMÍS

Som una organització ètica, independent i
compromesa amb la custòdia i la conservació del
territori, capaç de transmetre confiança a totes les
persones i institucions que aposten per la custòdia del
territori.

2. INNOVACIÓ

Som una organització que aprèn, genera i transmet
coneixements, donant respostes innovadores al
repte de la conservació del patrimoni. Actuem com a
centre de recursos i de recerca per a la custòdia del
territori.

3. SINERGIA

Promovem el treball en xarxa dels membres de la XCT
i amb la resta dels agents implicats en la custòdia del
territori, i fomentem aliances estables amb les
institucions.
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4. PROFESSIONALITAT

Desenvolupem la nostra activitat de manera eficaç i
eficient, amb resultats mesurables, i realitzem una
gestió de qualitat basada en l’avaluació i la
transparència.

5. ACCIÓ COMPARTIDA

Promovem una cultura de la participació i de la
corresponsabilitat de tota la societat, transmetent
il·lusió i sensibilitat per la conservació del territori.
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2- OBJECTIUS I ACCIONS PREVISTES
L’anterior Pla Director de la XCT (2012-2016) recollia 7 línies estratègiques i 32 accions.
D’entre aquestes accions, 25 es van acomplir totalment, 3 parcialment i 4 no es van
assolir.

Accions assolides parcialment:
L2. I3. Millora dels instruments econòmics i fiscals de la custòdia del territori.
L2. I4. Contacte amb propietaris i usuaris. Diàleg amb els agents socials rurals.
L4. C5. Programa de captació i redistribució de recursos per a les entitats de custòdia.
Accions no assolides:
L1. D4. El Mercat de Custòdia del Territori i el merxandatge de la XCT.
L5. XI3. Programa d'aliances entre entitats de custòdia del territori. Espai de priorització
d’actuacions estratègiques territorials i temàtiques per a iniciatives de custòdia.
L5. XX4. Cooperació XCT. Projecte 0,7% XCT.
L7. F6. Implementació del Programa de Gestió Integral. Gestió administrativa,
econòmica i financera.

El 4t Pla Director de la XCT 2017–2020 vol seguir donant el major compliment possible
als objectius de la XCT predefinits, i per fer-ho, es preveuen 20 accions, agrupades en 5
línies estratègiques:

Objectiu XCT

Línies estratègiques

Difondre, fomentar i impulsar la custòdia
del territori en l’àmbit social, econòmic i
institucional.

L1. Comunicació i implicació
ciutadana: Viulaterra.cat
L2. Incidència política i social

Donar suport i servei tot formant,
informant i treballant amb les entitats i la
resta d’ agents implicats en la custòdia
del territori.

L3. Suport al desenvolupament de la
custòdia del territori
L4. Capacitació i suport a les
entitats de custòdia

Potenciar el treball en xarxa de les
organitzacions membres i altres agents
de la custòdia.

L5. Treball en Xarxa

Com es veu, en el nou Pla Director, tot i seguint una estructura similar a la del 3r Pla
Director de la XCT (2012-2016), s’han reduït de 7 a 5 les línies estratègiques. Això no
suposa una limitació ja que, en realitat, s’han integrat les línies L5. Xarxa interna i L6.
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Xarxa de xarxes, en una de sola; i s’ha eliminat la L7. Funcionament, integrant les seves
accions (gestió d’equip, transparència i òrgans de govern) en la L5 actual.
Alhora, s’han integrat les accions del Pla de Treball 2015-2020 DGPA-XCT per a la
custòdia del territori a Catalunya dins d’aquest nou Pla Director (signat entre el
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la XCT a gener
de 2015), fent els dos instruments coherents, compatibles i coincidents en el seu termini
temporal.
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Taula resum dels objectius del Pla Director, vinculats a les línies estratègiques i les corresponents accions

Objectius

O1. Difondre,
fomentar i
impulsar la
custòdia del
territori

O2. Donar
suport i servei

Línia
estratègiques
L1. Comunicació i
implicació
ciutadana:
Viulaterra

Accions
A1. Comunicació i difusió ciutadana d’activitats i projectes de custòdia del territori
A2. Implicació de les empreses en la custòdia del territori
A3. Difusió i implicació promoció de la custòdia del territori com a eina d’aprenentatge en
l’àmbit educatiu.
A4. Augment del reconeixement legal de la custòdia

L2. Incidència
política i social

A5. Millora dels instruments econòmics i fiscals

L3. Suport al
desenvolupament
de la custòdia del
territori

A7. Implicació dels propietaris i usuaris del territori

L4 Capacitació i
suport a les
entitats de
custòdia

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

A6. Impulsar el paper dels ens locals públics i la custòdia; definir mecanismes propis
(tipologia contractual, custòdia en béns de domini públics i/o comunals, etc.)
A8. Augment de l’abast territorial de la custòdia del territori
A9. Promoció de l’economia verda de la custòdia del territori
A10. Programa de formació, debat i difusió tècnica

A12. Finançament dels projectes de custòdia del territori
A13. Sistema d’assessorament a iniciatives de custòdia
A14. Gestió i capacitació de l’equip tècnic de la XCT

O3. Potenciar
el treball en
xarxa

L5. Treball en
xarxa

A15. Qualitat i transparència a la XCT. Òrgans de govern
A16. Foment de Grups de Treball de custòdia del territori per àmbits temàtics i d’actuació
A17. Confluència XCT – XVAC
A18 Relacions amb la resta del tercer sector i la societat civil
A19. Impuls del treball en xarxa per a la custòdia del territori a nivell europeu i internacional
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A continuació es descriu cada línia estratègica i les accions que la conformen per assolir
els objectius de la XCT.

L1. Difusió externa
El futur de la custòdia del territori passa per la implicació de la ciutadania i de les
empreses. La ciutadania, com a receptor dels beneficis directes i indirectes de la custòdia
del territori, pot oferir el seu suport ja sigui tot participant en alguna activitat o bé fentse soci/voluntari de les entitats de custòdia entre d’altres opcions. Les possibilitats són
diverses i cal potenciar-les. A més, la participació explícita de les empreses mostra que
hi ha una creixent comprensió de la importància de serveis essencials prestats pels
ecosistemes, riscos associats a la pèrdua de biodiversitat i oportunitats de mercat.
A1. Comunicació i difusió ciutadana d’activitats i projectes de custòdia
del territori
A través del web viulaterra.cat s’han donat a conèixer els projectes i les
activitats dutes a terme per les entitats de custòdia.
S’ha organitzat la Setmana de la Custòdia (2012, 2014) en el marc de la
Land Life Week del projecte LandLife i la Setmana de la Natura (2016) en
col·laboració amb la XVAC..
S’han promogut diverses actuacions de voluntariat a través del projecte
Tejiendo Redes para la custodia del territorio, jornades de voluntariat
corporatiu del Departament de Territori i Sostenibilitat i altres.
S’ha comptat amb un programa regular de ràdio a Cadena Ser sobre
temàtiques relacionades amb la custòdia del territori.

Es donarà continuïtat al web viulaterra.cat com a web de referència per a la
difusió ciutadana de la custòdia del territori, tot donant a conèixer activitats i
noticies sobre projectes de les entitats de custòdia. També es donarà continuïtat
a la Setmana de la Natura, com a esdeveniment anual de comunicació i implicació
ciutadana amb la natura, en col·laboració amb la XVAC. Es promouran noves
jornades de voluntariat en espais en custòdia.
A més, es treballarà per aconseguir aliances estratègiques amb mitjans de
comunicació regionals i nacionals, amb l’objectiu d’augmentar l’abast de la difusió
de la custòdia del territori i dels projectes que es desenvolupen.

- Proposta de Pla Director 2017 -2020 de la XCT -

A2. Implicació de les empreses en la custòdia del territori
La XCT ha canalitzat la implicació de diverses empreses en projectes de
custòdia del territori:
- Ha gestionat el Fons Andrena. Creat el 2014, és el primer Fons de
Conservació privat de Catalunya. Gràcies a una línia d’ajuts d’aquest Fons
s’ha donat suport a 3 projectes de custòdia del territori vinculats a
ecosistemes aquàtics. El 2016, el fons Andrena s’ha constituït com a
Fundació i la XCT forma part del seu patronat.
- Ha gestionat el Premi Fundació Privada Girbau. El 2016 es llença una
primera convocatòria del Premi, amb caràcter bianual, i sota el lema
“Natura i Societat”.
- Ha canalitzat accions de RSC cap a entitats de custòdia (Concep-t,
Circuit de Catalunya, Tàndem, etc.).
Es seguiran impulsant diverses vies de col·laboració entre empreses i entitats de
custòdia, com ara l’organització de jornades de voluntariat corporatiu, la
realització de col·laboracions en format d’assessoraments, la difusió d’activitats i
projectes, etc. També es buscarà una major implicació de les empreses en
l’aplicació de fons privats i premis per a la conservació.

A3. Difusió i promoció de la custòdia
d’aprenentatge en l’àmbit educatiu.

del

territori

com

a

eina

S’han realitzat diversos tallers de “El joc de la custòdia” en instituts i s’ha
editat el conte i la cançó “Què passa a la bassa?” com a recurs pedagògic.
També s’han canalitzat ofertes de pràctiques i voluntariat per estudiants
universitaris en projectes de custòdia. S’ha impartit una assignatura
específica de custòdia del territori a la Universitat de Vic.
L’educació en la custòdia del territori, com a part de l’educació ambiental, ens ha
de permetre un canvi d’actitud, una presa de consciència sobre la importància de
conservar per el futur i per la millora de la qualitat de vida. És en aquest sentit
que pren especial importància incorporar i promoure la custòdia del territori en
l’educació dels infants i del jovent.
Es cercaran aliances estratègiques per a promoure l’ús de la custòdia del territori
com a eina d’aprenentatge interdisciplinar, en el marc de nous projectes
innovadors educatius.
Es desenvoluparan materials concrets per oferir als centres educatius, com crèdits
de síntesis, treballs final de batxillerat i activitats per educació infantil i primària.
També es continuarà explorant el camp de l’aprenentatge-servei. Es proposaran
formacions per a professors sobre custòdia del territori i conservació de la natura.

- Proposta de Pla Director 2017 -2020 de la XCT -

També es buscarà la implicació d’estudiants universitaris en projectes de custòdia
del territori, tot fent estudis, seguiment de projectes, etc.

L2. Incidència política i social
La incidència política i social busca influir en actuacions, comportaments, posicions i
decisions públiques i privades, amb l’objectiu d’aconseguir una transformació social en
favor de la custòdia del territori. Inclou actuacions com compareixences al parlament,
visites de camp a projectes, reunions amb representants tècnics i polítics, realitzar
propostes als programes electorals, participar en processos legislatius, etc.
A4. Augment del reconeixement legal de la custòdia
- S’han realitzat 2 Plans de Treball de Legislatura entre la Direcció
General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya i la XCT
(2011 – 2014 i 2015 – 2020).
- S’han realitzat diverses reunions de la Comissió de Desenvolupament
de Custòdia del Territori de Catalunya (CDCT), formada per representants
de 7 departaments de la Generalitat de Catalunya (2014, 2015, 2016).
- S’ha treballat per la regulació del contracte de custòdia del territori al VI
Llibre del Codi Civil, en tràmit parlamentari.
- S’han realitzat diverses visites de camp amb representants polítics i
tècnics d’administracions per visitar projectes de custòdia del territori
(2013, 2014 i 2016).

Disposar d’un marc legal afavorirà l’aplicació de la custòdia i la seva seguretat
jurídica. Es treballarà per afavorir el desenvolupament legislatiu de la custòdia del
territori, donant continuïtat a les tasques realitzades fins ara: noves reunions
amb la Comissió de Desenvolupament de la Custòdia del Territori de la
Generalitat de Catalunya per establir un full de ruta durant les noves legislatures;
seguiment del projecte de llei del Llibre 6è del Codi Civil; l’organització de noves
visites de camp amb polítics i tècnics d’administracions perquè coneguin la
custòdia del territori sobre el terreny. També es participarà en l’impuls i
l’elaboració de la Llei de la Biodiversitat i el Patrimoni Natural de Catalunya i en el
desenvolupament d’altres lleis o processos legislatius sectorials.
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A5. Millora dels instruments econòmics i fiscals
- La Generalitat de Catalunya ha treballat un avantprojecte de mesures
fiscals i financeres en favor de la custòdia del territori, pendent de ser
presentat al Parlament a través de la tramitació dels pressupostos generals,
on cal el suport polític necessari per ser aprovat.
- S’ha treballat per la creació d’un futur sistema de registre d’acords i
entitats amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.

Els propietaris i usuaris de finques són agents clau per al desenvolupament de la
custòdia del territori. Aquests actors necessiten una fiscalitat positiva i
instruments econòmics que siguin un incentiu per als seus acords de custòdia,
reconeixent el seu compromís amb la conservació.
Per assolir aquest marc fiscal és necessari treballar per tal que els diferents grups
polítics entenguin la seva importància i, per tant, es puguin incloure les propostes
als pressupostos de la Generalitat. En aquest sentit, les activitats previstes en
l’acció A5 són essencials perquè coneguin i entenguin la realitat de la custòdia i
de la propietat.
A més, cal regular quins acords de custòdia (i, per tant, projectes) poden ser
mereixedors d’aquests incentius. Per això és bàsic establir prèviament un sistema
de Registre d’entitats i acords de custòdia, que inclogui els criteris que han de
complir les entitats i acords per accedir als incentius fiscals de diferents
característiques. Finalment, el Registre també servirà com a reconeixement
d’aquests acords més enllà d’una fiscalitat positiva, per a poder accedir a altres
fons públics.
Per aconseguir-ho es seguirà treballant de manera constant aquest tema amb la
Generalitat de Catalunya, tant a nivell tècnic com a nivell polític, a través de totes
les eines d’incidència política que utilitza la XCT.
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A6. Impulsar el paper dels ens locals públics i la custòdia; definir
mecanismes propis (tipologia contractual, custòdia en béns de domini
públics i/o comunals, etc.)
S’han realitzat diverses trobades entre representants del món local (2014,
2015 i 2016) per identificar les necessitats i prioritats d’aquest col·lectiu en
l’aplicació de la custòdia del territori i establir les bases d’un marc de treball
comú que reforci el seu paper. Amb aquesta finalitat el 2015 es va crear el
Grup de Treball de Custòdia Municipal (veure acció A16).
A part, s’han mantingut diverses reunions amb representants de l’INCASOL
per a la gestió de finques de titularitat pública mitjançant acords de
custòdia del territori. També s’han mantingut reunions amb la Subdirecció
General d’Herències per a la destinació de les finques rústiques integrants
d’herències intestades a Catalunya a iniciatives de custòdia del territori.

Els ens locals són agents actius del territori amb coneixement de la realitat social
i territorial cada vegada més presents a la XCT. Per això, es treballarà per a la
promoció de formes de participació més actives i directes per part dels municipis i
altres ens locals, en la gestió del medi natural a través de la custòdia del territori.
Al tractar-se d’organismes públics tenen una regulació i forma de funcionament
propi. Es treballarà per establir mecanismes propis de custòdia adaptats a les
seves necessitats.
Per altra banda, les administracions públiques mantenen la propietat d’un nombre
important de finques rurals i periurbanes amb valor natural i paisatgístic, en les
que es podrien desenvolupar iniciatives de custòdia del territori. A més, moltes
iniciatives de custòdia es realitzen en béns de domini públic. Es treballarà per
establir acords amb les administracions responsables d’aquests espais.
En paral·lel es continuaran fomentant aliances público-privades per a la
conservació d’aquests espais.

L3. Suport al desenvolupament de la custòdia del territori
La custòdia del territori té un ampli reconeixement a Catalunya com a filosofia i eina per
a la conservació del territori, però tot i així encara queda camí per recórrer per tal de
que la seva consolidació sigui definitiva. Hi ha aspectes a desenvolupar i espais on
créixer, com augmentar la seva presència territorial, allargar la durada dels projectes,
ser presents en les diferents polítiques que afecten a la conservació de forma
transversal, etc.
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Per aconseguir-ho, és cabdal establir línies de suport a la custòdia destinades a fomentar
i possibilitar el seu ús, des de la formació general i especialitzada, fins a la innovació dels
mecanismes de finançament.

A7. Implicació dels propietaris i usuaris del territori
S’han realitzat 3 trobades de propietaris (2013, 2014 i 2016) amb la
finalitat de donar-los a conèixer les possibilitats que els ofereix la custòdia
del territori, i fomentar la seva implicació.
Els propietaris que es mostren interessats en la custòdia i en la conservació
de la natura van en augment, així com també els propietaris que realitzen
tasques de gestió que afavoreixen la biodiversitat de les seves finques.
Donar resposta a tots els casos no sempre és possible, ja sigui per la
realitat o estratègia de les entitats de custòdia, o pel tipus de finca.
Es treballarà per desenvolupar mecanismes de relació de la XCT amb les persones
propietàries i usuàries de la terra amb voluntat de conservació dels seus valors
naturals, valorant-les socialment, representant-les i ajudant a fer-les més visibles
i exemplars.
En aquesta acció cal prioritzar la custòdia del territori com a fórmula de
conservació més adequada, tot impulsant alhora altres metodologies com són
l’assessorament tècnic a propietaris per a la conservació de la biodiversitat i el
patrimoni natural de les seves finques, i el desenvolupament del concepte de
“persones propietàries i gestores responsables del territori”, en relació directa
amb la XCT.

A8. Augment de l’abast territorial de la custòdia del territori
Gràcies a les dades dels darrers inventaris d’acords de custòdia del territori
s’han detectat que diverses àrees de Catalunya tenen baixa o nul·la
presència d’entitats i/o d’acords de custòdia. Entre altres, això fa que no
sempre es pugui donar resposta a possibles iniciatives de custòdia
interessants (veure A8).
Es fomentarà el desenvolupament de la custòdia en aquells territoris on
actualment no hi ha iniciatives, estimulant l’ampliació de l’abast territorial
d’algunes entitats de custòdia i/o afavorint iniciatives d’àmbit local.
A més, s’estudiaran altres línies d’acció en cas que no sigui possible donar
resposta a un projecte prioritari de custòdia a través d’entitats d’àmbit local o
d’àmbit català (bé sigui perquè no existeixen geogràficament o que s’ocupin de la
temàtica, bé sigui perquè no puguin assumir més compromisos de custòdia).
Entre elles, s’estudiarà la possibilitat de recolzar els propis propietaris en la
custòdia de les seves finques (veure A8), o debatre la possibilitat de que sigui la

- Proposta de Pla Director 2017 -2020 de la XCT -

XCT qui signi determinats acords. Finalment, en alguns casos també s’estudiarà
que la XCT actuï com a entitat avaladora d’un acord de custòdia.

A9. Promoció de l’economia verda de la custòdia del territori
S’ha creat la marca Arrèlia per a la promoció de propostes ecoturístiques
en espais en custòdia; s’està treballant en la constitució d’una cooperativa
per a donar continuïtat i projecció a aquesta marca. La XCT en formarà
part, com un soci més, conjuntament amb diverses entitats de custòdia.
A part, s’ha fet difusió i promoció de productes ecològics elaborats en
espais en custòdia.
La custòdia del territori pot generar oportunitats de negoci emmarcades en
l’economia verda que alhora siguin fonts de finançament directes o indirectes de
les pròpies iniciatives de custòdia o les entitats. Es promourà que més espais en
custòdia puguin afegir-se al projecte Arrèlia i a l’ecoturisme en general.
Es farà promoció dels productes agraris, pesquers, forestals i d’altres tipus
vinculats a espais en custòdia, estudiant noves fórmules per a millorar-ne la seva
comercialització i prioritzant el comerç responsable i de proximitat.
S’estudiaran i es difondran experiències d’èxit en aquest terreny, tant a nivell
europeu com internacional, que puguin ajudar a l’economia verda i a la custòdia.
Menció apart mereix la possible regulació dels bancs de conservació a Catalunya,
que la XCT seguirà de prop per afavorir que eventualment aquest instrument
repercuteixi en benefici de la custòdia i la conservació del territori.

A10. Programa de formació, debat i difusió tècnica
S’han organitzat més de 60 activitats de formació durant les quals han
participat més de 2.500 persones. A part, s’han editat més de 30
publicacions. Concretament:
- S’han creat diversos materials de difusió tècnica: Manual Conservar la
natura entre tots (2013), Guies d’Opcions de custòdia del territori per a
finques privades (2015), etc.
- S’ha realitzat el curs Custòdia del territori: mètodes i qualitat (2013), en
el marc dels cursos naturalistes de la ICHN.
- S’han dut a terme 4 edicions del curs online d’introducció a la custòdia del
territori (2 edicions en anglès, en el marc del projecte LandLife, i 2 en
castellà, en el marc del Tejiendo Redes)
- S’han realitzat diverses jornades formatives (Diada de tècniques 20122014 i la Jornada anual 2015 – 2016), jornades temàtiques (custòdia i
municipis, 2014) i sortides tècniques.
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La Jornada anual de la XCT és el punt de trobada de referència per a tot el món
de la custòdia del territori, el moment bàsic de formació i intercanvi
d’experiències. La Jornada anual es va desenvolupar a partir del 2015 a partir de
la confluència entre els 2 esdeveniments formatius més importants de la XCT: la
Diada de tècniques i la Reunió bianual. Amb ella es va donar resposta a la
necessitat de realitzar una trobada d’aquestes característiques periòdica, que
tingués un cost-eficiència òptim, de manera que totes les organitzacions
poguessin assumir. Es donarà continuïtat en aquest nou format, sempre atents a
aquelles suggerències i noves necessitats que puguin sorgir.
A més de la Jornada anual, s’organitzaran altres activitats formatives de manera
continua, com les sortides tècniques (especialment organitzades des dels grups
de treball) i jornades temàtiques. Aquestes darreres s’organitzen en funció de les
necessitats formatives detectades a cada moment, a partir d’aportacions dels
membres i donant resposta i reforçant les línies estratègiques de la XCT.
Com a formació bàsica en custòdia del territori es potenciarà el curs online
realitzat conjuntament amb la UVic-UCC, amb l’objectiu que es financi de manera
autosuficient. Es plantejaran altres cursos específics en el marc de projectes (com
per exemple, sobre seguiment i avaluació d’acords, etc).
Finalment, sempre que sigui necessari, s’editaran o revisaran els materials
divulgatius de la XCT.

L4. Capacitació i suport a les entitats de custòdia
Aquesta línia va dirigida específicament a les entitats de custòdia del territori. La seva
capacitat d’acció és fonamental per aconseguir els objectius d’impuls i consolidació de la
custòdia del territori marcats en aquest Pla. Per aconseguir-ho cal posar èmfasi tant en
un bon desenvolupament dels propis projectes de custòdia, com en una bona gestió
diària de les pròpies entitats de custòdia, amb una idiosincràsia pròpia dins el Tercer
Sector.
Treballar per a que els projectes de custòdia tendeixin cada cop més cap a un bon
seguiment de l’impacte en la conservació, llarga durada, seguretat jurídica, etc. facilitarà
l’accés a projectes més ambiciosos i a noves fonts de finançament, especialment els
incentius fiscals (veure A5).
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A11.
Impuls de les Bones pràctiques en custòdia del territori per
augmentar la capacitat d’acció de les entitats
- S’ha creat la Guia de bones pràctiques per a la custòdia del territori, que
identifica 14 Bones pràctiques dividides en 2 blocs: gestió de les entitats de
custòdia i gestió dels projectes de custòdia. En el moment d’aprovació
d’aquest Pla s’han desenvolupat 6 de les 14 Bones pràctiques. També s’ha
elaborat el Manual d’implantació de les Bones Pràctiques, per ajudar a les
entitats a autogestionar-se i autoavaluar-se en la seva acció.
- S’ha creat l’Eina online per a la Gestió dels Acords de Custòdia (EGAC),
que permet recopilar tota la informació essencial dels acords i documentarne el seguiment i l’avaluació. A més, integra el sistema d’indicadors per
mesurar l’impacte i efectivitat de la custòdia del territori.
- S’ha actualitzat l’inventari d’acords i entitats de custòdia del territori els
anys 2012 i 2015. L’inventari del 2015 ha permès obtenir les dades en
format GIS.
Aquesta és una línia en desenvolupament continu i a mig i llarg termini, que cal
anar treballant progressivament. Durant l’aplicació d’aquest Pla es preveu:
-

Desenvolupament de les Bones Pràctiques (BP): es continuaran
desenvolupant aquelles Bones pràctiques (models de contracte, estatuts,
plans de gestió, priorització d’estratègies de conservació, etc.) per a obtenir la
Guia completa. Es treballarà per recollir diferents recursos que serveixin de
models i exemples per a cada temàtica.

-

Impuls de l’ús de l’EGAC entre totes les entitats membres de la XCT: es
preveu integrar l’EGAC amb l’elaboració de l’Inventari d’acords i entitats de
custòdia del territori.

A12. Finançament dels projectes de custòdia del territori
S’ha col·laborat amb el Departament de Territori i Sostenibilitat en la
convocatòria d’ajuts per a la promoció i la consolidació de la custòdia del
territori a Catalunya (convocatòria 2009, 2013 i 2015).
S’ha presentat el projecte Agreements for LIFE, a la convocatòria 2016
LIFE+, conjuntament amb 5 entitats de custòdia sòcies i la Universitat de
Vic – Universitat Central de Catalunya, amb l’objectiu de demostrar
l’eficàcia de la custòdia del territori per a la conservació de la Xarxa Natura
2000 de Catalunya (pendent de resolució)
S’ha participat de projectes de finançament provinents de fons privats
(Fons Andrena, Premi Girbau, etc.) Veure acció A2.
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Amb la finalitat que la custòdia del territori es pugui consolidar i augmentar el seu
abast (veure A8) cal assegurar els recursos necessaris per a donar continuïtat als
seus projectes i que se’n puguin assumir de nous. En el context actual aquest no
és un repte fàcil, i moltes entitats han passat per moments econòmics difícils. Per
aconseguir-ho cal diversificar les fonts de finançament (propis, públics i privats) i
enfortir el treball en xarxa per accedir a més línies de finançament.
En aquest sentit es farà un esforç continu per presentar propostes de projectes a
diferents convocatòries (a nivell català, espanyol i europeu) on s’implicarà els
membres de la XCT, per tal de distribuir part dels recursos generats al màxim
nombre d’entitats de custòdia. També es recolzarà o es participarà en projectes
estratègics liderats per altres organitzacions.
Alhora es treballarà per establir convenis de llarga durada amb fons privats, a
més de treballar per a la promoció de convocatòries públiques on la custòdia del
territori hi sigui present i un valor afegit.
Finalment, s’estudiaran diferents vies per a trobar solucions al problema de
finançament del manteniment i seguiment dels acords de custòdia a llarg termini.

A13. Sistema d’assessorament a iniciatives de custòdia
S’han realitzat més de 250 assessoraments a iniciatives de custòdia
(propietaris, entitats, administracions locals, empreses, ciutadans, etc.)
El sistema d’assessorament de la XCT és un servei bàsic per recolzar i permetre el
desenvolupament d’iniciatives de custòdia de qualitat. Cada nou acord i projecte
té les seves singularitats que poden fer necessari variar les pròpies estratègies,
de model d’acord i/o les seves clàusules, de forma de gestió, etc. Es continuarà
amb l’aplicació del sistema d’assessorament, que s’ofereix tant a entitats de
custòdia com a altres organitzacions i institucions interessades. L’assessorament
cobreix qualsevol aspecte relacionat amb la custòdia del territori, i singularment
l’assessorament jurídic a iniciatives de custòdia.
Per aquells assessoraments més específics o de llarga durada, s’estudiaran vies
de finançament.
També es realitzarà el seguiment i impuls continuat d’iniciatives de custòdia
especialment innovadores amb les entitats que les porten a terme.
A part, es potenciaran assessoraments a persones i/o organitzacions no membres
de la XCT sota pressupost.

- Proposta de Pla Director 2017 -2020 de la XCT -

L5. Treball en xarxa
Aquesta acció inclou accions adreçades a generar sinèrgies i potenciar el treball
en xarxa.
Concretament proposa:
-

Accions d’interacció entre els membres de la XCT, per tal de reforçar els
lligams entre ells, generar oportunitats, aliances i escalabilitat.

-

Accions d’interacció entre la XCT i altres agents que permetin ampliar l’abast i
l’impacte de la custòdia: sinergies amb altres organitzacions amb qui la XCT
comparteix objectius i mitjans, tant en el context de la custòdia del territori
com en altres àmbits del tercer sector i les institucions públiques, tant a nivell
nacional com europeu i internacional.

Aquesta acció també inclou aspectes propis del funcionament intern de la XCT
(A14 i A15), que permeten: garantir el bon funcionament i la bona gestió de
l’entitat, la millora de la qualitat dels serveis que ofereix la XCT, la transparència i
l’ètica de l’entitat, el reforç de l’expertesa i la professionalitat de la XCT.

A14. Gestió i capacitació de l’equip tècnic de la XCT
La XCT ha tingut una mitjana anual de 7 persones contractades a l’equip
tècnic de la XCT. 10 voluntaris han passat per l’entitat del 2012 al 2016.
A nivell formatiu, l’equip tècnic de la XCT ha rebut més de 800 hores de
formació en àmbits diversos al voltant de la conservació del territori,
comunicació i marketing, ecoturisme, captació de fons, gestió econòmica,
direcció i gestió d’ONG, etc.
Per a l’execució d’aquest Pla Director s’estima necessari mantenir l’actual equip
estable de 5 persones, amb les seves capacitats complementàries, en part fruit
de la inversió en formació que s’ha fet.
Per altra banda, cal preveure també la flexibilitat necessària per a treballar per
projectes, cosa que requereix la realització de contractes laborals temporals o a
professionals autònoms especialitzats.
La utilització del voluntariat per a campanyes o esdeveniments concrets també
s’ha d’aplicar en la mesura que sigui factible; en aquest sentit, cal incloure també
la incorporació temporal d’estudiants en pràctiques.
Per garantir el bon funcionament de l’entitat a llarg termini cal preveure
programes de formació adaptats a les necessitats de l’equip tècnic i un treball
permanent en la millora de la gestió interna.
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A15. Qualitat i transparència de la XCT. Òrgans de govern
La XCT publica anualment una memòria d’activitats i resultats, i es sotmet,
de manera voluntària, a una auditoria externa dels comptes anuals.
Fins el 2013 la XCT va obtenir el certificat d’avaluació dels Principis de
Transparència i Bones Pràctiques de Fundación Lealtad. A partir del 2014, es
substitueix aquest procés avaluador per el segell de qualitat del Balanç
Social de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya.
Existeix una Comissió Permanent d’Ètica, independent de l’estructura de la
XCT, que anualment valora la tasca de la XCT.
Des del 2015 el Consell de Membres de la XCT (òrgan de govern) va
designar una Comissió Executiva per realitzar el seguiment quotidià de la
gestió de l’entitat.
Es seguirà treballant per garantir la qualitat i la transparència de la XCT. Es
traslladarà tota la informació necessària al web de la XCT per complir amb l’actual
llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern
(especialment pel que fa referència a la informació institucional i organitzativa de
la XCT).
A més, es treballarà per millorar la rendició de comptes de la XCT, a partir d'un
programa informàtic que permeti una informació comptable, econòmica i
financera de qualitat (recursos de comptabilitat analítica i per projectes, gestió de
tresoreria, preparació i seguiment de pressupostos, etc.).
Es preveu, per altra banda, estimular la màxima representació i participació dels
membres de la XCT dins del Consell de Membres (entitats de custòdia,
administracions locals, empreses, etc.). Durant l’última elecció dels representants
del Consell de Membres de la XCT es va passar de 12 a 16 representants. És
voluntat d’aquest Pla Director mantenir aquesta participació àmplia.
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A16. Foment de Grups de Treball de custòdia del territori per àmbits
temàtics i d’actuació

Existeixen diversos Grups de Treball temàtics, formats i coordinats per
entitats membres de la XCT: Custòdia Agrària (GTCA, creat el 2009),
Custòdia Fluvial (GTCF, creat el 2008) i Custòdia Marina (GTCM, creat el
2007).
Destaca el seguiment de l’aplicació de la Política Agrària Comuna (PAC), per
part del GTCA, la promoció d’acords de custòdia en Domini Públic Hidràulic
en col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua, per part del GTCF i la
difusió i aplicació del concepte de custòdia marina per part del GTCM.
El 2011 es va crear el Grup de Treball de Custòdia en Lleure (actualment no
actiu). El 2015 s’han creat dos nous Grups de Treball: custòdia forestal
(GTCF) i custòdia municipal (GTCMu), que estan en procés de definició i
concreció dels seus objectius. El Grup de Treball de Custòdia Marina està en
redefinició per incorporar també temes de custòdia litoral entre els seus
bj ti
La custòdia del territori inclou una àmplia varietat d’àmbits d’actuació en funció
de si l’objectiu de conservació recau en espai agrari, fluvial, marí o d’algun altre
tipus. També s'agrupa segons el tipus d'entitats que la fomenten: custòdia del
territori a les entitats de lleure, custòdia del territori als municipis, etc. Gràcies a
la tasca d'aquests grups de treball s'incideix en aspectes singulars d'aquests tipus
de custòdia.
Es seguirà treballant pel foment i la difusió de les tasques que realitzen els grups
de treball existents, així com d’altres que puguin sorgir al llarg d’aquest Pla
Director, en funció de les necessitats detectades i de l’interès de les entitats
membres de la XCT.

A17. Confluència XCT – XVAC
Ambdues entitats han organitzat la Setmana de la Natura 2016, la primera
activitat duta a terme conjuntament, que va assolir amb gran èxit els
objectius marcats.
La Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) i la XCT són 2
organitzacions de 2n nivell que treballen en favor de la natura i de la mà
d’entitats ambientals de Catalunya.
Es potenciarà l’aliança entre les 2 organitzacions amb la finalitat d’augmentar la
representativitat social i davant les administracions, així com en termes
d’eficiència general de l’activitat d’ambdues.
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Es treballarà per definir un Pla Estratègic conjunt que estableixi les línies
prioritàries del treball, entre elles:
- Generar economies d’escala i sinèrgies entre els webs d’ambdues entitats, per a
la promoció d’activitats de voluntariat i conservació del territori.
- Crear sinèrgies amb la campanya “Jo sóc donant ambiental”.
- Organitzar anualment la Setmana de la Natura, com esdeveniment de
participació ciutadana de referència a Catalunya en la cura del medi ambient.

A18. Relacions amb la resta del tercer sector i la societat civil
La XCT forma part de diferents plataformes i entitats de promoció i foment
del treball en xarxa entre el tercer sector (principalment l’ambiental) i la
societat civil. D’aquesta manera, la XCT forma part de:
- La junta directiva de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
(O3sac) des de la seva creació l’any 2009.
- La Comissió de Seguiment del Pla de Suport del Tercer Sector de
Catalunya promoguda per el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, des de la seva creació l’any 2011.
- El Consell Assessor de l’Observatori del Paisatge, des de l’any 2005.
- El Consell Assessor de l’Observatori del Tercer Sector, des de l’any 2009.
- El Patronat de la Fundació Catalunya La Pedrera, des de la seva creació
l’any 2013.
És voluntat de la XCT seguir avançant en el contacte i la col·laboració amb el
conjunt del tercer sector, i especialment del col·lectiu de la conservació del
territori i del medi ambient de casa nostra. Per això, a més de seguir establint
diàleg i sinèrgies amb les diferents entitats i plataformes existents, també
s’incentivarà la màxima participació dels membres de la XCT.
A més, també es preveu incrementar la col·laboració amb universitats per
apropar la custòdia a la ciència i la recerca. Es mantindrà una mirada oberta al
moviment creixent vinculat a la ciència ciutadana.
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A19. Impuls del treball en xarxa per a la custòdia del territori a nivell
europeu i internacional

Del 2011 al 2014 la XCT va coordinar el projecte LIFE d’Informació i
Comunicació LandLife (reconegut com a Millor Projecte 2015) amb
l’objectiu d’impulsar la custòdia del territori com eina per la conservació
de la natura a Europa.
El projecte va culminar amb la Declaració de Barcelona, durant el primer
Congrés Europeu de Custòdia, que va establir les bases per la creació de
la European Land Conservation Network.
Per altra banda, la XCT forma part de LandAcces, una xarxa europea que
promou la importància de l’accés a la terra per a la transició agroecològica
i la renovació generacional. Això ha estat possible gràcies a dos projectes
europeus ( Erasmus+ 2014-17 i Grundvig 2012-14).
A més, la XCT forma part de la Junta Directiva del Foro de Redes y
Entidades de Custodia del Territorio (FRECT), del Board Members
d’Eurosite i del Advisory Council de la International Land Conservation
Network.

Es seguirà treballant per desenvolupar accions de treball en xarxa de les entitats i
dels propietaris de custòdia, afavorint aliances estratègiques i participant en
estructures supranacionals que permetin un major reconeixement i impuls de la
custòdia, alhora que un accés a nous recursos per finançar i donar suport a la
custòdia.
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3. PREVISIÓ ECONÒMICA
El 4art Pla Director de la XCT 2016-2020 s’enfronta a un període previsiblement més
difícil, en el terreny del finançament de les seves activitats, del que ho ha estat
l’anterior.
Els recursos destinats a conservació de la natura de les administracions públiques
han disminuït clarament i no sembla que s’hagin de recuperar fàcilment. Al mateix
temps la capacitat per canalitzar nous recursos econòmics des de sectors privats no
s’enlaira en la mateixa mesura.
El finançament a mig termini de la XCT per a l’aplicació d’aquest Pla Director es basa
en els següents principis i condicionants:

Origen dels recursos:
- Quotes anuals de membres de la XCT. Amb una dotació anual previsible
d’uns 50.000€ aproximadament.
- Pla de Treball 2015–2020 de DGPA–XCT per a la custòdia del
territori a Catalunya. Aquest preveu una dotació de 150.000€ anuals a la
XCT per la via de convenis de col·laboració que estableixen les accions a
realitzar i a justificar anualment.
- Suport logístic de la Universitat de Vic-Universitat Central de
Catalunya, que aporta la seu de la XCT i es fa càrrec d’algunes de les
despeses del seu funcionament.
- Fons d’administracions públiques. Que poden variar cada any en funció
de les convocatòries i en funció de l’èxit per aconseguir guanyar el
finançament dels projectes. El més estable ha estat fins ara el de la
Fundación Biodiversidad, però en imports progressivament menors.
- Fons Europeus. Cal mantenir l’aposta per accedir-hi en major mesura, el
que vol dir incrementar la professionalitat no només de la XCT sinó de les
entitats membres que hi poden participar. Per altra banda, aquesta opció
exigeix també un esforç en el terreny de les relacions europees a fi i efectes
de disposar de bons socis internacionals.
- Captació de fons privats. En aquest terreny la XCT ha apostat més a llarg
termini, mirant d’estimular que fons d’origen empresarial s’apliquin a la
conservació de la natura, i no tant al funcionament de la pròpia entitat. En
aquest camp s’ha aconseguit promoure dues convocatòries privades d’ajuts a
projectes, i convé seguir aquest camí.

Sota aquest enfocament i les seves limitacions es poden obtenir els recursos
suficients per a finançar el Pla Director de la XCT 2016-2020.
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4. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA DIRECTOR
Accions
A1. Comunicació i difusió ciutadana d’activitats i projectes de custòdia del territori
IA1.1. Nº de visites anuals a les webs de la XCT
IA1.2. Nº d’activitats de comunicació i difusió impulsades anualment
A2. Implicació de les empreses en la custòdia del territori
IA2.1. Nº de contactes establerts entre empreses i entitats de custòdia que ha canalitzat la
XCT
IA2.2. Nº de col·laboracions empresarials establertes a partir dels contactes de l’indicador
IA2.1
A3. Difusió i implicació promoció de la custòdia del territori com a eina d’aprenentatge en
l’àmbit educatiu.
IA3.1. Nº d’accions realitzades per a la promoció de la custòdia del territori en l’àmbit
educatiu
A4. Augment del reconeixement legal de la custòdia
IA4.1. Nº de noves normatives aprovades que afavoreixen el reconeixement legal de la
custòdia
IA4.2. Nº de persones d’administracions públiques generals que han participat en jornades de
formació i/o visites tècniques sobre custòdia del territori
A5. Millora dels instruments econòmics i fiscals
IA5.1. Nº de noves normatives que afavoreixen els instruments econòmics i fiscals en favor
de la custòdia del territori

A6. Impulsar el paper dels ens locals públics i la custòdia; definir mecanismes propis
(tipologia contractual, custòdia en béns de domini públics i/o comunals, etc.)
IA6.1. Nº de nous acords de custòdia impulsats per ens locals públics
A7. Implicació dels propietaris i usuaris del territori
IA7.1. Nº d’activitats anuals organitzades per al foment dels propietaris en la custòdia del
territori
IA7.2. Nº de persones que han participat a les activitats del IA7.1.
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A8. Augment de l’abast territorial de la custòdia del territori
IA8.1. Nº de nous acords firmats en zones amb poca o nul·la experiència en acords de
custòdia
A9. Promoció de l’economia verda de la custòdia del territori
IA9.1. Nº d’accions empreses per impulsar l’economia verda de la custòdia del territori
A10. Programa de formació, debat i difusió tècnica
IA10.1. Nº de publicacions tècniques anuals editades per la XCT
IA10.2. Nº d’activitats de formació, debat i difusió organitzades per la XCT
IA10.3. Nº total de persones participants en les activitats de IA10.2.
A11. Impuls de les Bones pràctiques en custòdia del territori per augmentar la capacitat
d’acció de les entitats
IA11.1. Nº de noves bones pràctiques desenvolupades
IA11.2. Nº d’entitats que fan ús de l’EGAC
A12. Finançament dels projectes de custòdia del territori
IA12.1. Distribució del pressupost anual de la XCT cap a entitats de custòdia (en €)
IA12.2. % de distribució del pressupost anual de la XCT cap a entitats de custòdia
A13. Sistema d’assessorament a iniciatives de custòdia
IA13.1. Nº d’assessoraments anuals realitzats a iniciatives de custòdia
A14. Gestió i capacitació de l’equip tècnic de la XCT
IA14.1. Nº d’hores que ha dedicat l’equip tècnic a formació

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

A16. Foment de Grups de Treball de custòdia del territori per àmbits temàtics i d’actuació
IA16.1. Nº d’activitats organitzades per cada Grup de Treball
A17. Confluència XCT – XVAC
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IA17.1. Nº d’accions impulsades conjuntament
A18 Relacions amb la resta del tercer sector i la societat civil
IA18.1. Nº de reunions establertes amb actors del tercer sector i la societat civil
A19. Impuls del treball en xarxa per a la custòdia del territori a nivell europeu i internacional
IA19.1. Nº de projectes internacionals en els que participa activament la XCT
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El present Pla Director va ser redactat entre Juliol i Novembre del 2016. Amb la finalitat de
recollir les opinions del col·lectiu interessat en la custòdia del territori i en el futur de la Xarxa
de Custòdia del Territori es va promoure un qüestionari online, dividit en 3 parts, on es
demanava la seva opinió en diversos temes. Es va donar un període de 3 setmanes per recollir
les diferents opinions. Concretament es demanava opinió en:

- Part 1. Prioritzar les 19 accions recollides en aquest pla, entre una puntuació de “molt poc
prioritari” fins a “molt prioritari”.
- Part 2. Es pregunta si troben a faltar alguna acció o si creuen que caldria suprimir-ne alguna.
- Part 3. Es pregunta la seva opinió en diversos temes específics vinculats a la custòdia del
territori (custòdia del territori als centres educatius, com donar resposta a propietaris que
volen establir acords i no troben entitats, ampliació de la visió en les eines de conservació
privada).

A continuació trobareu el detall de totes les opinions rebudes

Nº total de persones participants al
qüestionari online

43 participants

Membres de la XCT (nº i % del total
participants)

51,16% és membre de la XCT (22 persones)
48,84% no és membre de la XCT (21 persones)
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Accions
VALORACIÓ DE TOTS ELS PARTICIPANTS

1. Acció molt
poc prioritària

2. Acció
poc
prioritària

A1. Comunicació i difusió ciutadana d’activitats i projectes de custòdia
del territori

3. Acció
correcte

4. Acció
prioritària

5. Acció
molt
prioritària

TOTAL
PUNTUACIÓ

11

16

16

177

A2. Implicació de les empreses en la custòdia del territori

1

16

18

8

162

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

6

16

10

11

155

10

15

18

180

A4. Augment del reconeixement legal de la custòdia
A5. Millora dels instruments econòmics i fiscals

1

6

15

21

185

A6. Impulsar el paper dels ens locals públics i la custòdia; definir
mecanismes propis (tipologia contractual, custòdia en béns de domini
públics i/o comunals, etc.)

2

15

13

13

166

A7. Implicació dels propietaris i usuaris del territori

3

26

11

3

143

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

1

9

20

10

3

134

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

1

6

16

12

8

149

5

15

23

190

20

12

9

157

9

7

27

190

A10. Programa de formació, debat i difusió tècnica
A11. Impuls de les Bones pràctiques en custòdia del territori per
augmentar la capacitat d’acció de les entitats
A12. Finançament dels projectes de custòdia del territori

2
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A13. Sistema d’assessorament a iniciatives de custòdia

2

15

18

8

161

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

3

22

11

7

151

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

1

4

22

10

6

145

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

1

5

25

9

3

137

A17. Confluència XCT – XVAC

3

6

25

6

3

129

2

18

20

3

153

5

18

9

10

151

A18 Relacions amb la resta del tercer sector i la societat civil
A19. Impuls del treball en xarxa per a la custòdia del territori a
nivell europeu i internacional

1

- Proposta de Pla Director 2017 -2020 de la XCT. ANNEXES -

PRIORITZACIÓ D’ACCIONS - RESULTATS TOTALS
Prioritat

Acció

Puntuació

1

A10. Programa de formació, debat i difusió tècnica

190

2

A12. Finançament dels projectes de custòdia del territori

190

3

A5. Millora dels instruments econòmics i fiscals

185

4

A4. Augment del reconeixement legal de la custòdia

180

5

A1. Comunicació i difusió ciutadana d’activitats i projectes
de custòdia del territori

177

6

A6. Impulsar el paper dels ens locals públics i la custòdia;
definir mecanismes propis (tipologia contractual, custòdia
en béns de domini públics i/o comunals, etc.)

166

7

A2. Implicació de les empreses en la custòdia del territori

162

8

A13. Sistema d’assessorament a iniciatives de custòdia

161

9

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

157

10

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

155

11

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

153

12

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

151

13

A19. Impuls del treball en xarxa per a la custòdia del
territori a nivell europeu i internacional

151

14

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

149

15

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

145

16

A7. Implicació dels propietaris i usuaris del territori

143

17

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

137

18

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

134

19

A17. Confluència XCT – XVAC

129
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PRIORITZACIÓ D’ACCIONS - RESULTATS MEMBRES XCT
Prioritat

Acció

Puntuació

1

A5. Millora dels instruments econòmics i fiscals.

104

2

A12. Finançament dels projectes de custòdia del territori.

104

3

A10. Programa de formació, debat i difusió tècnica.

102

4

A4. Augment del reconeixement legal de la custòdia.

97

5

A1. Comunicació i difusió ciutadana d’activitats i projectes
de custòdia del territori.

96

6

A2. Implicació de les empreses en la custòdia del territori.

92

7

A6. Impulsar el paper dels ens locals públics i la custòdia;
definir mecanismes propis (tipologia contractual, custòdia en
béns de domini públics i/o comunals, etc.).

90

8

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

88

9

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

84

10

A13. Augment de l’abast territorial de la custòdia del
territori.

83

11

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

82

12

A19. Impuls del treball en xarxa per a la custòdia del
territori a nivell europeu i internacional.

81

13

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

80

14

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

80

15

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

75

16

A7. Implicació dels propietaris i usuaris del territori.

75

17

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

75

18

A17. Confluència XCT – XVAC.

70

19

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

67
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PRIORITZACIÓ D’ACCIONS - RESULTATS NO MEMBRES XCT
Prioritat

Acció

Puntuació

1

A10. Programa de formació, debat i difusió tècnica.

88

2

A12. Finançament dels projectes de custòdia del territori.

86

3

A4. Augment del reconeixement legal de la custòdia.

83

4

A1. Comunicació i difusió ciutadana d’activitats i projectes
de custòdia del territori.

81

5

A5. Millora dels instruments econòmics i fiscals.

81

6

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

80

7

A13. Augment de l’abast territorial de la custòdia del
territori.

78

8

A6. Impulsar el paper dels ens locals públics i la custòdia;
definir mecanismes propis (tipologia contractual, custòdia
en béns de domini públics i/o comunals, etc.).

76

9

A2. Implicació de les empreses en la custòdia del territori.

70

10

A19. Impuls del treball en xarxa per a la custòdia del
territori a nivell europeu i internacional.

70

11

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

69

12

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

69

13

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

69

14

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

69

15

A7. Implicació dels propietaris i usuaris del territori.

68

16

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

67

17

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

65

18

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

62

19

A17. Confluència XCT – XVAC.

59
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Trobes a faltar alguna acció que hauria d'impulsar la XCT i que no
està recollida a les accions anteriors? Descriu-les
RESPOSTES DELS MEMBRES DE LA XCT
Tot i que ja està indicat, crec que és molt important el reconeixement legal de la
custodia i el desenvolupament a nivell europeu de la mateixa. També ajudar, o
canalitzar accions per tal que les entitats de custòdia puguin disposar de recursos
per poder fer actuacions de custòdia.
La tasca de lobbying. Especialment important i que no te acció.
Les accions previstes són molt àmplies i s'hauran de concretar en accions més
concretes, en el nou Pla director o any a any via programes d'actuacions anuals.
Dic això perquè potser les accions que trobo a faltar són accions més concretes que
podrien desplegar algunes de les "macroaccions" previstes. Per exemple, crear una
empresa associada a la XCT per gestionar Arrèlia (entraria dins la macroacció
d’economia verda).
Tenint en compte les dificultats econòmiques i financeres en que està immers el
sector (i també la XCT),considero que caldria impulsar alguna acció més estratègica
a on es detallessin línies de treball per assegurar el futur de la XCT. Cal anticipar-se
a contratemps que poden venir de la inestabilitat política actual i que poden afectar
directament la viabilitat de la XCT tal i com està concebuda actualment.
No, crec que és un bon recull d’accions i no trobo a faltar cap d’essencial.
Fa falta un grup específic d’assessorament jurídic, sobretot en l’àmbit d’acords de
custòdia fluvial amb l’administració pública perquè darrerament posen molts
entrebancs, sobretot l’ACA.
Promoure la “Loteria Verda” per aconseguir finançament privat per les entitats.
Crec que les accions proposades recullen una mostra molt complerta.
Impulsar la custodia marina.
No.
Coordinació amb el món local (ajuntaments, consorcis...).

RESPOSTES DE PERSONES QUE NO SÓN MEMBRES DE LA XCT
Sembla un bon i ampli recull. Potser, una visió global de l'enfortiment global de les
entitats de custòdia.
ara no en tinc cap al cap...
-

Us

de

software

especialitzat

per

la

gestió

dels

acords

de

custòdia.
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Per exemple: "Miradi - Adaptative management Software for Conservation
Projects 1". Bush Heritage ja utilitza aquest software i Trust for Nature està fent
els primers passos per incorporar-lo.
-

Afavorir que les entitats utilitzin o coneguin el “Conservation Action Planning”.
https://www.conservationgateway.org/Documents/Cap%20Handbook_June200
7.pdf

-

Model de Landcare per afavorir relacions entre els propietaris de custòdia i
incrementar el seu compromís amb la custòdia. Si això es pogués lligar amb un
programa d’accions de voluntariat de la XVAC en finques amb acords de
custòdia seria genial (si no és que ja està previst).

-

Ja es menciona incrementar la col·laboració amb les universitats i centres de
recerca, però potser també interessa pensar-los com a partners de projectes.
Ells estan molt acostumats a demanar finançament. Potser fer recerca en
finques amb acord de custòdia pot ser una font de finançament. En especial crec
que és interessant el CREAF.

-

Potenciar el fundraising. Inclús potser a nivell internacional.

Trobo bé totes les propostes. Totes les accions les trobo prioritàries o molt
prioritàries.
Millora de la comprensió de la custòdia com a instrument de conservació en el
sector jurídic de l'administració.
Sembla com si les actuacions vagin dirigides a territoris a conservar, potser també
haurien d'anar dirigides a espais degradats, per recuperar-los.

Consideres que la XCT hauria de deixar de destinar esforços a
alguna de les activitats que realitza actualment? Quina/es i per
què?
RESPOSTES DELS MEMBRES DE LA XCT
Accés a la terra perquè hi ha poques entitats beneficiaries/interessades en relació
als recursos i esforços que s'hi dediquen i la repercussió que té.
No.
Racionalitzar la representació institucional.
A aquelles que generin poc retorn o poca implicació de les entitats.
Arrèlia és un projecte estratègic en el qual s'hi han destinat molts esforços però
1

Miradi (https://www.miradi.org/about-miradi/ ) is a user-friendly program that allows nature

conservation practitioners to design, manage, monitor, and learn from their projects to more effectively
meet their conservation goals, following a process laid out in the Open Standards for the Practice of
Conservation.

- Proposta de Pla Director 2017 -2020 de la XCT. ANNEXES -

crec que es el moment de decidir si es constitueix la cooperativa i que aquesta ja
assumeixi les dedicacions dels socis o guardar el projecte per quan s'obri una altra
finestra d'oportunitat.
No, simplement mesurar bé els esforços, potser reduint esforços en accions de
difusió, mantenint en temes d'assessorament tècnic i augmentant esforços en la
captació de fons.
La Xarxa de Voluntariat no esdevé una eina efectiva, al menys de moment.
Estendre les accions de la XCT a àmbits europeus no té massa sentit quan a nivell
local no arribem als mínims on hauríem d'arribar.
Crec que la XCT treballa molt bé en quant als recursos que té i com els destina.
Caldria tenir les coses més clares i saber fins on es pot arribar.

RESPOSTES DE PERSONES QUE NO SÓN MEMBRES DE LA XCT
Ns/nc.
Focalitzar-se en els temes prioritaris que marqui el nou pla director, i ser capaç de
renunciar als altres projectes i activitats, encara que tinguin finançament o els
demani algun actor extern (administració, etc...).
No.
No.

Ens pots proposar idees per difondre i implementar la custòdia del
territori als centres educatius?
RESPOSTES DELS MEMBRES DE LA XCT
No sé, no és el nostre àmbit... però es podria facilitar el contacte entre entitats i
escoles per anar-hi a fer xerrades o sortides, o bé oferir un dossier d'activitats
educatives a finques en custòdia.
Donar contingut a un taller o xerrada de custòdia que puguin aprofitar les entitats
per tal de fer les seves pròpies accions educatives. Es a dir, donar continguts a les
entitats per tal que ells puguin fer actuacions en base a la casuistica de cada
projecte de custòdia.
Treballar perquè les ajudes de Educació ambiental tinguin en compte la custòdia.
Generar un programa de 4-5 activitats educatives (una d'elles podria ser el Joc de
la custòdia), adaptades als diferents nivells educatius, i anar-lo a oferir a les
escoles, començant per les escoles verdes, més sensibles amb la temàtica
ambiental.
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Crear dossiers educatius vinculats a itineraris en finques de custòdia que puguin
utilitzar els docents de manera autoguiada, o si ho volen amb el suport d'un
propietari o entitat de custòdia.
Treballar perquè les ajudes de Educació ambiental tinguin en compte la custòdia.
El primer pas seria intentar obrir vies de diàleg amb el sector i el departament
d'ensenyament per valorar conjuntament les opcions de cooperació.
Crear una app d'un joc educatiu sobre custòdia.
Aprofitar l'oportunitat que representa l'apranentatge-servei.
No ho trobo prioritari sense que hi hagi un marc legal ben definit.
Tallers, jocs educatius pels centres de recursos i els centres, treballar amb UAB
(ciències de l'educació en un programa de custòdia per a escoles/instituts).
Activitats educatives interactuant en el territori; Apadrinament d'indrets;
Vinculació de llocs concrets del territori amb fets vivencials de persones ( avis que
expliquen als nets)...etc.
Fer un programa educatiu específic per aquest objectiu, amb recursos educatius
que es puguin aplicar a les escoles.
Fer un conveni de col·laboració amb el Cos d'Agents Rurals, que ja estan portant a
terme un programa educatiu a les escoles "EDUCAR" i són molt presents en el
territori.
Triar pocs exemples i d’èxit, i fer-ne un 'relat' fàcil de transmetre (tipus conte), i
millor si és geogràficament proper.
No ho veig una prioritat, en general. Penso que en general en les centres educatius
convé la difusió i la sensibilització envers la conservació de la natura. La custòdia
del territori seria un instrument, entre molts d'altres, i no veig necessari
incrementar el programa educatiu aquest detall. Però en particular, si que ho veig
interessant a nivell universitari, sobretot en determinades carreres (geologia,
biologia, geografia, ciències ambientals.. ) o matèries (urbanisme i planificació).
Els centres educatius estan saturats d'informació i activitats. S'ha de començar a
pensar en buscar altres grups diana per canalitzar la difusió.
Fer més treball de camp i sortides i implicar la comunitat educativa.
Realització de xerrades al territori, en àrees que es considerin "clau" a nivell de
potencial ambiental que caldria custodiar. Es podrien fer "apadrinaments" d'espais
en custòdia amb centres escolars rurals.

RESPOSTES DE PERSONES QUE NO SÓN MEMBRES DE LA XCT
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Incloure la custòdia dins el currículum amb actuacions a cada assignatura.
No hi ha secrets: preparació de materials, complicitats amb professors claus i
treball de formigueta centre a centre
Visites guiades a espais custodiats.
Establiment d'acords amb el Departament d'Ensenyament.
Claredat amb el fi, i menys burocràcia.
Partint de la sensibilitat cap a animals emblemàtics i paisatges característics del
seu entorn proper.
Fer servir material audiovisual.
Jornades de voluntariat corporatiu, però en comptes de treballadors amb
estudiants. Plantar un arbre és un record que queda gravat a la ment de qualsevol
nen.
Amb xerrades.
Que cada classe/alumne/curs "apadrini" algun element de l'entorn natural de
l'escola (encara que no necessàriament, sobretot si es troba en àmbit urbà). Ex:
una mateixa classe s'ocupa de recuperar una bassa propera mitjançant accions
trimestrals/anuals: neteja entorn, habilitar rampes per rèptils/amfibis, estudi
fauna/flora, caixes niu, etc. M'hi ha fet pensar una iniciativa que no sé si és de
custòdia que fan a Elx amb les palmeres, símbols de la ciutat.
Fomentar projectes com "adoptar un riu" en altres àmbits.
Ho articularia en format sortides a un espai de custòdia. Penso que anar als
centres a explicar-ho són esforços que potser no acaben de ser d'utilitat.
Portar alumnes a les finques en custòdia.
Proposant al Departament d'Ensenyament unes directrius per que als centres
educatius s'implementi el coneixement d'aquesta eina.
- Treballar en projectes d'aprenentatge per servei en instituts
- Impulsar el treball per projectes vinculats a espais en custòdia ( analitzar
aspectes ambientals, econòmics, socials,...) o treball en crèdits de síntesi.
- Dur a terme activitats a les escoles per "custodiar" un espai ja en custòdia i
col·laborar amb l'entitat per a fer-ne seguiment dels seu estat ecològic.
- Realitzar un recurs educatiu o activitat per a les escoles sobre productes de
custòdia i economia verda.
- Fomentar treballs de recerca de batxillerat basats en projectes de Custòdia.
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Com creus que es podria donar resposta a aquells propietaris que
tenen interès en "custodiar" la seva finca però no troben entitats de
custòdia amb qui establir acords (ja sigui perquè no hi ha entitats
de custòdia a la zona, ja sigui perquè no és una finca prioritària per
a cap objectiu de conservació?)
RESPOSTES DELS MEMBRES DE LA XCT
És un tema molt important. Des de Paisatges Vius hem pensat molt sobre això
perquè són diverses les finques visitades amb propietaris i on no hem acabat
signant cap acord. Les raons són diverses, però sobretot perquè no encaixen dins
dels nostres projectes i els nostres recursos són mol limitats. En un futur potser els
proposarem un contracte d'assessorament segons el qual, amb una aportació
anual, els indicarem quines accions podrien dur a terme en matèria de conservació
dels valors naturals i com fer un seguiment. Ells es farien càrrec d'executar accions
que nosaltres els proposem. Es podrà dir custòdia? Pot ser no, però conservació
privada, segur que ho és! I ens aportarà recursos per destinar als nostres
projectes.
Difícil. La custòdia implica proximitat amb la propietat i custodiar uns valors
ambientals. SI no es compleixen aquests requisits, no sé si té molt sentit fer
custòdia....
De moment no ha de ser un objectiu de la XCT. Tanmateix poden establir-se vies
per fomentar la seva participació en les jornades tècniques i el contacte amb ONGs
que els puguin assessorar.
D'entrada, fent de lobby per crear la figura de "reserva privada" dins la nova Llei
de biodiversitat i aconseguir que la seva tramitació no sigui molt complexa.
En segon lloc, creant algun manual d'idees i recomanacions per autogestionar una
finca privada amb criteris de conservació, sense necessitat del suport d'una entitat.
Si és una finca prioritària caldria valorar si la XCT pot fer-se'n càrrec temporalment
de la custòdia fins a trobar una entitat que agafi el relleu (això requereix un debat
en assemblea). Les no prioritàries se'ls hauria de donar informació suficient per tal
que pugui impulsar unilateralment mesures de conservació i incorporar-les
d'alguna manera dins el món de la custòdia (caldria pensar figures concretes per
això: p.e. "xarxa de finques en conservació privada" o "espais naturals de
conservació privada").
Crec que seria interessant aconseguir algun tipus d'ajut per fer un estudi
d'oportunitats en aquests dos casos i es provessin idees pilot tipus Foment per a la
creació d'entitat de custòdia, aparició d'una entitat de custòdia autonòmica que
actui de paraigües a finques sense objectius de conservació etc...
Amb implicació dels ajuntaments, com a entitat de custodia, i voluntaris.
Que cada propietari faci una proposta econòmica per a acords de custòdia i que
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s'obri una "borsa d'acords de custòdia" en la que cada entitat pugui triar si li surt a
compte fer-hi actuacions en funció de la proximitat o l'interès de conservació.
Potser elaborant un "manual per a la custòdia de finques" destinat a propietaris.
La xct hauria d'oferir assessorament i suport a aquests propietaris a través d'una
quota específica (que fins i tot podria ser progressiva en funció dels serveis que
oferís). Aquesta és una font de recursos i reconeixement social de la xct
llargament descartada.
En primer lloc, abans de cercar sol.lucions, caldria avaluar l'abast del problema. És
molt important que arribin a contactar amb la XCT (ho fan?), en segon lloc saber
quin % de propietaris que contacta amb la XCT no té resposta per part de cap
entitat....
Voluntariat ambiental.
En aquests casos es podria disposar d'un assessorament extern o unes guies de
criteris per tipologies d'hàbitats (agrícola, forestal) per orientar tècnicament al
propietari vers la gestió autònoma de la finca amb criteris de conservació de la
biodiversitat.
Per donar resposta a aquest propietaris, es podria crear una entitat que depengués
de la XCT o fins hi tot ho podria fer la mateixa XCT, deixant que les entitats
ambientals de la zona o les especialitzades treballin en les finques que són
prioritàries en matèria de conservació.
Autocustòdia a partir de recomanacions de la XCT.
A través del voluntariat, però sempre sota un 'estudi previ' de què és compatible i
recomanable fer a la finca i què no.
Crec que cal matisar el següent: no és necessari que una finca sigui "prioritària per
a cap objectiu de conservació". D'entrada sembla que sempre ha de ser possible
implementar un pràctica d'interès i establir acord de custòdia en aquest sentit. El
tema de si hi ha o no EdC és interessant. Caldria veure si la XCT o els ajuntaments
podrien suplir aquesta mancança. Però ho dic amb poca seguretat, no conec prou
aquesta problema o supòsit.
Ajudant-lo financerament.
Els incentius fiscals són molt importants per incentivar-ho. D'altra banda, es poden
fer servir les administracions locals per vehicular aquestes respostes, els ajuts a la
gestió, etc.

RESPOSTES DE PERSONES QUE NO SÓN MEMBRES DE LA XCT
Amb informació i fent trobades de propietaris amb entitats de custòdia.
Llista d'espera; accions lights per anar apropant-se al moviment de custòdia que
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puguin fer per ells mateixos.
No sé si és una bona idea...però potser el micro-mecenatge...
Col·laboració amb entitats d'altres zones, no limitant els acords a l'àmbit local.
Donant resposta econòmica.
Si és perquè no hi ha entitats de custòdia a la zona, potser la XCT podria fer
aquest paper.
S’hauria d’estudiar cada cas.
No s’hauria d’esmerçar esforços en finques que no tenen cap objectiu de
conservació, encara que els propietaris hi tinguin interès. No té sentit i es devalua
el concepte de custòdia.
Segurament ja ho feu, però posar-lo/la en contacte amb entitats properes, i
assessorar-lo sobre ajuts i subvencions.
Un banc de custòdia amb incentius de mesures fiscals per propietaris i subvencions
i altres instruments de finançament per entitats.
Si no és prioritària, amb un assessorament a distància potser en tenen prou per
començar. Si no hi ha entitats a prop, potser amb menys visites i assessorament a
distància es pot solucionar.
Fer-ho des de l’entitat més pròxima.
No ho sé, en tot cas potser se'ls hi podria facilitat accés a formació mediambiental.
- Es podria crear una bústia de demandes de custòdia per tal de fer difusió entre
d'altres entitats que potser no són membres a la xarxa, i treballar en xarxa per tal
d'aconseguir una entitat.
- Es podria idear una modalitat nova de custòdia més puntual o flexible amb
entitats més "llunyanes", o una custòdia "compartida" entre diverses entitats en
aquests espais "orfes".

Creus que la XCT hauria d'actuar com a entitat "avaladora" o
"garant" en aquells casos que no hi ha cap entitat que pugui donar
resposta (o fins i tot realitzar accions de custòdia)? Com?
RESPOSTES DELS MEMBRES DE LA XCT
Si això significa que la XCT faci el paper d'una entitat de custòdia, no crec que
sigui la solució perquè necessitaria finançament per dur a terme com a mínim un
assessorament i, si cal, accions concretes, i això suposaria competir amb entitats
de custòdia pels mateixos recursos.
Crec que no, excepte si és una acció propera a la XCT i té valors ambientals que
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calgui conservar.
No en cap cas si no són membres. El que sí es pot explorar és si tenim socis que
fan conservació els puguem oferir un servei.
Què vol dir exactament entitat "avaladora" o "garant"? Si la XCT pot realitzar
accions de custòdia és un debat que s'hauria de fer amb els membres ja que és un
àmbit d'acció no previst.
Sí. Caldria valorar jurídicament les opcions (fusió per absorció, etc), les
implicacions econòmiques que estaria disposada a assumir la XCT i les opcions de
futur.
Doncs sí, podria ser una opció, no gens fàcil, que la XCT tingués una pota
executiva.
Podria fer-ho però considero millor que es faci des dels ajuntaments.
No hi estic d'acord. La XCT no té estructura per a avalar o executar accions de
custòdia ni cal que la tingui, per això ja estan les entitats i nòduls d'expertesa.
Crec que no. O dones suport a les entitats o fas custòdia. Sorgiria un conflicte
d'interessos.
Des del meu punt de vista no, ja que no disposa de recursos humans per això, la
XCT treballa per a impulsar la custòdia, i a més a més, no se si té tècnics que
puguin gestionar espais.
Si, donant cobertura legal a les activitats desenvolupades pel voluntariat.
Sí, per exemple editant materials i guies específiques sobre conservació de la
natura en finques privades. Les guies servirien tant per noves entitats sense o amb
poca experiència com pels propietaris motivats.
Si, va en el mateix sentit de la meva resposta a la pregunta anterior. Com he dit
abans crearia una nova entitat per afrontar aquestes casuístiques o proposaria que
es portes a terme des de la mateixa XCT.
Millor com assessora.
Potser fent els estudis previs que esmento al punt anterior.
En tot cas, la XCT no acturia en aquest casos com a entitat "avaladora" o "garant".
Actuaria com a entitat de custòdia. Desconec si aquesta doble naturalesa (entitats
de entitats - entitat de custòdia) pot ser problemàtica.
Sí.
Sí, mitjançant convenis amb l'administració local (ajuntaments, consells comarcals,
diputacions, consorcis, etc.).
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RESPOSTES DE PERSONES QUE NO SÓN MEMBRES DE LA XCT
Podria estar bé, com a mínim per fer de nexe entre els propietaris i les entitats.
Clarament NO: crec que seria una errada. És important mantenint-se focalitzat, i
aquest no és un rol de la xct. En tot cas, impulsar-animar a que entitats de
custòdia vagin ampliant progressivament el seu abast.
Sí, sempre que després es miri de passar el relleu a alguna entitat.
La XCT hauria de ser un òrgan superior a les entitats, que les englobi, donant
suport i buscant fins i tot sistemes de finançament; però no realitzant directament
les accions de custòdia.
Perquè?
Només en la mesura que no es comprometi la tasca de la XCT en tots els seus
àmbits. Si es posa a avalar acabarà prioritzant únicament els projectes avalats, per
la pròpia implicació i riscos adquirits en cas de fracàs del projecte avalat.
Entendria que ho fes, però ho veig com a 2 àmbits diferents i totalment
independent. Sobretot perquè no s'hauria de dedicar recursos i esforços als acords
en detriment a la resta de l'activitat d'assessorament, promoció, estudi, etc.
Sí, però caldria pensar bé com.
Sí, totalment.
Ho sento, no comprenc aquesta pregunta.
Sí. És una llàstima que propietaris interessats es quedin sense poder tirar
endavant un acord per falta d'entitats. Com a propostes, mentre no es trobi una
entitat definitiva, la pròpia xarxa podria crear una entitat "pròpia" que pugui ser
usada com a comodí en aquests casos.

Creus que la XCT hauria d'ampliar la seva visió davant de formes i
eines de conservació privada noves que estan sorgint (bancs de
conservació, pagaments per serveis ambientals, ...)?
RESPOSTES DELS MEMBRES DE LA XCT
Totalment d'acord! Aquí hi entraria l'"autocustòdia", les mesures agroambientals
voluntàries, la compra amb finalitat de conservació, la compra de drets, etc... Cal
canviar custòdia per conservació privada. Deixar el terme custòdia pel què
realment és: acords voluntaris entre entitats i propietaris. Per fi!
Si, totalment. Totes les iniciatives socials de conservació cal aprendre i si s'escau,
integrar-les.
Si ja a hores d'ara hi ha moltes accions de conservació privada que a Catalunya
anomenem formats de custòdia i no així a la resta de terrritoris. De facto ja som la
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xarxa de conservacio pivada de Catalunya i ens identifiquen com això. Caldria fer
una reflexió en aquest sentit i crec que aquest és l'espai idonï.
Sí, sens dubte.
La XCT hauria de ser molt prudent amb aquestes eines de conservació basades en
tècniques de mercat ja que tenen molts inconvenients i problemes ètics associats.
Caldria un estudi en profunditat per valorar cada cas concret i opcions d'aplicació.
Això també serviria per a les entitats membres com a guia d'actuació.
Pot ser interessant anar explorant noves vies
Sí.
Sí, sempre i quan les entitats de custòdia en siguin les principals beneficiàries.
Sí.
Totalment. Custòdia del territori és un terme semànticament molt ampli, i a dins
seu hi cap tot això i molt més.
En tot cas la XCT caldria que estudiés com a través d'aquests nous instruments por
fomentar la custòdia.
Si sempre avaluant la seva idoneïtat en cada cas concret.
Sí.
Fins que aquests conceptes no estiguin més ben estudiats i evolucionats, no crec
que la XCT hagi d'ampliar la seva visió en aquest sentit; ja que aquestes eines de
conservació només estan tenint èxit en països on el Govern mitjançant una
legislació adient, hi està donant suport.
Sí.
Sí, del tot, per buscar sinèrgies que afavoreixin la custòdia.
Crec que la XCT ha de tenir en compte aquest nous instruments, però sempre des
del punt de vista que siguin aplicables en el marc de la custòdia del territori, és a
dir, desenvolupament de pràctiques de conservació a través de l'establiment
d'acords voluntaris amb propietaris de finques. Hi ha molt camí per recórrer en
aquest sentit i crec que la XCT hauria de centrar-se en aquest repte.
Sí.
Si, per tal de donar garantia les fórmules haurien de ser més àgils als canvis.
Sí, seria una eina de funcionament interessant, a explorar.
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RESPOSTES DE PERSONES QUE NO SÓN MEMBRES DE LA XCT
Sí.
Totalment. Vivim en una societat de la innovació, i aquestes són formes
innovadores a les que s'ha de parar atenció i veure la seva utilitat o limitacions.
Sí.
La XCT hauria de tenir en compte totes les possivilitats en relació a la conservació,
que puguin ser compatibles amb la custòdia del territori, independentment de si
són públiques o privades
Sí.
Sí. El pagament de serveis ambientals, tot i ser una arma de doble fil, pot ser una
gran eina de finançament (serien els Native Vegetation Offsets de Australia).
Les compensacions de les Avaluacions d'Impacte Ambiental podrien ser una altre
font de finançament per les finques amb acords de custòdia.
Sí.
Les noves eines existents poden ser un valuós instrument per a consolidar la
custòdia del territori, cal desenvolupar-les i evitar que es transformin en un medi
d'especulació econòmica sense fonament ambiental.
Sota el meu punt de vista TOTES les possibilitats s'haurien de posar sobre la taula.
Posteriorment es podria i s'hauria de discutir l'idoneïtat de cadascuna i els
conflictes i/o dilemes que plantegen.
Sí.
Sí.
Sí.
Si les inquietuds que van originar el naixement i desenvolupament de la XCT
poden estar en línia d'aquestes noves formes i eines de conservació, sí. En cas
contrari, no. La XCT hauria de mantenir un status més "públic", no obstant això,
les aliances o més ben dit, col·laboracions amb totes aquelles iniciatives que
afavoreixin uns objectius mediambientals, sempre que estiguin en sintonia amb els
criteris conservacionistes de la XCT podran ser interessants.
Sempre està bé tenir la ment oberta a noves propostes, sempre hi quant hi hagi
consens i diàleg.

En aquest apartat ens pots fer arribar les teves inquietuds i opinions
que no hagin estat recollides anteriorment
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RESPOSTES DELS MEMBRES DE LA XCT
Sou bons i ho sabeu! Endavant!
Som-hi!
Ànims!
Crec que caldria promocionar la redacció de Projectes d'Ordenació Forestals
Municipals com a eina que possiblement facilitaria la gestió forestal.
Voldria rebre una còpia d'aquest formulari i el contingut que hi he afegit.
Gràcies.
Trobo a faltar l'impuls prioritari dels projectes ciutadans com el Viu la
Terra, el mercat de Custòdia i Arrèlia, que suposen actualment massa
esforç per a un impacte molt relatiu, o bé el seu replantejament de cap a
peus i si cal eliminació en part.
Interessant iniciativa, interessant qüestionari. Enhorabona!
L'administració ha de ser la primera en donar exemple en la custòdia i
conservació del territori, no només s'ha de reclamar a la part privada que
faci coses.
El Consorci del Ter està format per 61 ajuntaments i 5 consells comarcals;
englobem molts municipis i molt de territori, per la qual cosa, encara que
ens sigui difícil poder assistir més a les reunions de a XCT, podeu comptar
amb nosaltres per actuacions, projectes. De fet, tenim dos espais de
boscos de ribera en custòdia, de gran valor ambiental (Sarrià de Ter i
Foixà), dues finques públiques que gestionem des del Consorci i que posem
a la disposició de la XCT per fer-hi gestió, experiències, assaigs, projectes,
etc. D'altra banda, des de la XCT es va fer una interessant jornada sobre
gestió de boscos de ribera fa pocs dies a Girona, i pensem que hagués
estat interessant de participar-hi i explicar les nostres experiències (dos
projectes LIFE, acords de custòdia, gestió de nombrosos projectes, etc.).
Més que res per si ho voleu tenir en compte de cares a altres anys.

RESPOSTES DE PERSONES QUE NO SÓN MEMBRES DE LA XCT
Gràcies per enviar la possibilitat de participació. Bona feina!
TENIM INTERÉS EN AFEGIR-NOS A LA XARXA LO ABANS POSSIBLE!
Felicitats per la feina. Molts èxits en el futur, dels quals espero que en
podem gaudir tots!
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A les finques hi ha d' haver-hi i s' ha de proposar més activitat econòmica
respectuosa per generar ingressos, perquè la finca no sigui deficitària. Una
finca deficitària té poc futur.
No sé si el tema de l'ús i gestió d'espais comunals - montes, àrees
forestals-, els quals diria ja gairebé en queden de manera molt restringida,
és podria tenir en compte per par de la XCT. Bé, és un tema d'inquietud
per a mi.

