Jornada tècnica

Custòdia del territori al Baix Ebre i Montsià:
oportunitats de la custòdia municipal
La custòdia del territori és una estratègia útil per a conservar i gestionar els espais naturals més propers, ja
siguin agraris, forestals, fluvials o espais verds urbans. Pot fer entendre a la població local que la conservació
del territori no és solament responsabilitat de les administracions, sinó que també pot, i ha de ser, un objectiu
compartit amb la societat civil.
Els ens locals, com a administració més propera als ciutadans, podeu tenir un rol important com a
dinamitzadors i promotors de la conservació del patrimoni natural del vostre municipi a través de la
custòdia del territori. En aquest sentit, els ens i les entitats locals disposeu de característiques apropiades per
al desenvolupament de la custòdia municipal: el bon coneixement del territori, la proximitat a les persones especialment en municipis petits- , la capacitat de gestió integral i la disponibilitat de competències en àmbits
com el medi ambient, l’urbanisme i el paisatge.

DATA I LLOC

Dimarts 18 de setembre
Consell Comarcal del Baix Ebre
Saló de plens
Ctra. Barcelona, 152
Tortosa
INSCRIPCIONS
L’assistència és gratuïta, però
cal fer la inscripció prèvia a
leader@leader.cat
L’aforament és limitat.

PROGRAMA
09.00h - 9.15h - Recepció assistents.
09.15h - 9.30h - Obertura a càrrec de Ferran Grau, director dels Serveis Territorials
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya a les
Terres de l’Ebre.
9.30h - 10.00h - Presentació del Projecte Custòdia per Desenvolupament
Rubén Alegria i Gisela Bosch. Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre
i Montsià
10.00h - 10.30h - Introducció a la custòdia del territori per conservar i dinamitzar el
territori. Oportunitats i qüestions legals
Sandra Carrera. Coordinadora econòmica i de relacions institucionals de la
XCT
10.30h - 10.45h - Experiències de custòdia municipal a Roquetes, Baix Ebre
Ramon Ferré. Gepec
10.45h - 11.30h - L’experiència menorquina: paisatge agrari a una Reserva de la
Biosfera.
Núria Llabrés. GOB-Menorca

ORGANITZA

11.30h - 12.00h - Pausa cafè
12.00h - 12.20h - Territoris singulars: ecoturisme i custòdia
Anaïs Pascual. Idària, Empresa d’Inserció
12.20h - 12.40h - La custòdia com a dinamitzadora agrària: Can Moragues
Marc Vilahur. Director de la Fundació Emys
12.45h - 13.30h - Torn de preguntes i reflexions finals

AMB EL SUPORT DE:

H I C O L· L A B O R A :

