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1. Introducció
Per tal de donar resposta a la metodologia integrada de gestió de finques, cal una xarxa de
finques que puguin servir d’exemple per a l’aplicació d’aquesta proposta metodològica.
Per tant, en un primer moment s’intentarà buscar un exemple de finca en custòdia que sigui
representativa de cada tipus de sistema agrícola seleccionat a l’apartat de finques agràries tipus.

2. Objectius
Seleccionar un conjunt de finques agràries que tinguin acords de custòdia del territori i que
siguin representatives de cadascun dels àmbits agraris principals de Catalunya.
Com a subobjectius es proposen:



Promoure la modificació de les estructures de planificació d’aquestes finques per
ajustar-les a la proposta metodològica d’aquest document
Fer servir aquestes finques com a exemples a seguir en la planificació d’altres finques
(obrir-les als gestors interessats per ensenyar-ne les bones pràctiques i la metodologia).

3. Criteris d’elecció de les finques
Per tal de donar resposta a la creació d’una xarxa de finques que puguin aplicar la metodologia
que es proposa en aquest estudi, caldrà que siguin, d’entrada, finques amb acords de custòdia.
En aquest sentit, és molt important poder tenir un ampli rang de finques que cobreixin bona
part dels ecosistemes del país, però, més encara, que cobreixin la tipologia de finques que
s’analitzen en aquest estudi. Per tant, per tal de complir amb aquests objectius es considera
prioritari que hi hagi, com a mínim una finca de cadascuna d’aquestes tipologies:










CONREUS HERBACIS DE SECÀ
CONREUS HERBACIS DE REGADIU
ARROSSARS
PRATS DE PASTURA
CÍTRICS
PRATS DE DALL
HORTA
FRUITERS NO CÍTRICS DE SECÀ
FRUITERS NO CÍTRICS DE REGADIU
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GARROFERARS
OLIVERARS
VINYES

D’altra banda, es considera important que la gestió de les finques i de la biodiversitat adjacent
sigui representativa de la realitat d’aquella tipologia de finques i que pugui servir d’exemple per
a estendre el seu model de gestió cap a d’altres finques.
Finalment, cal que la distribució territorial de la xarxa de terres sigui territorialment equilibrada
i inclogui finques de la major part del territori de Catalunya.
Per tant, es proposa que com a mínim les següent finques passin a formar part de la xarxa de
finques que aplicaran aquesta metodologia:
Taula 1: Proposta de finques que podrien ser susceptibles a aplicar la metodologia indicada

Tipologia de conreu
CONREUS HERBACIS DE SECÀ

Finca en custòdia
Can Moragues I Gallecs

CONREUS HERBACIS DE REGADIU
ARROSSARS
PRATS DE PASTURA

Finques del Segrià
Riet Vell
Alta Garrotxa i Pallars
Sobirà

CÍTRICS
PRATS DE DALL

Finques del l’Ebre
Can Torras, l’Avenc I Prat
de Sant Julià

HORTA

Sant Benet de Bages

FRUITERS NO CÍTRICS DE SECÀ
FRUITERS NO CÍTRICS DE REGADIU

Ametllers de les Garrigues
Pomeres o pereres del
Segrià o de l’Empordà
Alguna finca de la Ribera
d’Ebre o del Baix Ebre
L’Arión, El Tossal i lo Pont

GARROFERARS
OLIVERARS
VINYES

L’olivera cooperativa, Juvé i
Camps o la Vinyeta

Font: Elaboració pròpia

4. Implementació de la selecció
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Entitat custòdia
Fundació Emys I
Consorci de Gallecs
Pendent definir
SEO-bird life
Consorci de l’Alta
Garrotxa I Escola de
Pastors
Pendent definir
IAEDEN i Fundació
Catalunya la Pedrera,
Paisatges Vius.
Fundació Catalunya la
Pedrera
Pendent definir
Pendent definir
Pendent definir
Fundació Catalunya la
Pedrera i Graëllsia
SEO, IAEDEN

Per tal de procedir a fer la selecció de la finca o finques representatives de cada tipologia de
cultiu es procedirà a realitzar un procés de concertació amb els representats o propietaris de les
finques per tal d’explicar en que consisteix el projecte i quins són els passos que se seguiran en
la planificació de la finca. En general, és vital aquesta part de la gestió sigui molt consensuada ja
que s’ha de convèncer a la propietat d’establir una planificació conjunta en els àmbits agraris,
forestals i de comercialització dels productes. Per tant, pot suposar un canvi molt important en
els criteris de planificació de la finca i en la gestió posterior.
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