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2

Acció
vinculada

PTL
Objectius 2012

Reponsable equip

F4

Desplegar els nous convenis vinculats al III Pla director de la
xct (Uvic, DTES) i el Pla de Treball de Legislatura (PTL) en la
custòdia del territori

PTL

Abordar de forma estratègica les aliances i fusions d'entitats
en el context econòmic i de crisi actual. Iniciar el debat
sobre les aliances i la priorització d'actuacions estratègiques
territorials i temàtiques per a iniciatives de custòdia
3

4

JP

XI3

JP/SC
(MM / HC)
PR

XX2

Desplegar el nou projecte LandLife cercant el màxim de
sinèrgies cap als membres de la xct
C1, C2, Mantenir el suport a entitats de custòdia genuïnes i actives

MM/SC

C5

L1.
Comunicació i
implicació
ciutadana:
Viulaterra

L2. Incidència
política i social

5

D1

Fer de viulaterra.cat un referent de participació i implicació
ciutadana en la natura a Catalunya. Consolidar 5000 visites i
500 subscriptors al butlletí setmanal, vinculat a campanyes
continuades de difusió i promoció del web. Elaborar una
valoració d'impacte del Viulaterra.cat, amb indicadors
d'efecte sobre les entitats de custòdia.

6

D2

Organitzar la 5a Setmana de la Custòdia del Territori, en el
marc de la European Nature Stewardship Week. Assolir
l'organització de 300 actes, la participació de 25.000
persones, i una representació territorial àmplia.

7

D2

Cercar i canalitzar les oportunitats per fer créixer el Joc de la
Custòdia del Territori com a eina de divulgació i
sensibilització educativa a Catalunya (Escoles Verdes, GT de
Custòdia i Lleure juvenil). Augmentar el nombre de tallers
del joc a 10 anuals, amb edicions amb finançament
autònom, rèplica i escalabilitat.

AS

8

D3

Integrar el Programa d'Empreses d'Acord en la Terra - DPC
al viulaterra.cat i aconseguir la col·laboració de 10 empreses
i institucions (de les quals 4 siguin al DPC)

SC/AS

9

I1

Desplegar la 2a època de la Comissió de Desenvolupament
de la Custòdia del Territori, en especial amb referència a les
noves opcions jurdiques en el dret civil, el registre dels
acords, i el PTL

JP / HC (LC)

Inicidir en el paper de la custòdia del territori en la Reforma
de la Política Agrària Comú - 2014
Inicidir en la fiscalitat i les mesures financeres de la custòdia

JP / LC (HC)

10

I1

11

I3

AS

SC/AQ

PTL

HC (LC)

PTL
12

I2

13

I4

Donar suport a la Custòdia municipal a través de propostes
plantejades al III PDxct, sempre que es compti amb la
implicació del món local
Accions de relació amb el món de la propietat: intercanvi i
reconeixement institucional als propietaris, sinèrgies
sectorials i específiques en la PAC, forestal, etc.

MM / HC
JP / HC

Objectius 2011 xct

L3. Suport a la 14
custòdia del
territori

S1

Reforçar la Plataforma TICxct com un centre de recursos
potent, eficient i autònom reduint dedicació de l'equip, i com
a espai de debat i reflexió, encaix amb la nova PAC

AQ?

15

S4

Elaborar un document de Recopilació d'Iniciatives de
Custòdia del Territori 2012 (Inventari simplificat) en vistes a
la VII Reunio de la xct

MM

16

S3

Organitzar un mínim de 8 actes formatius i de debat (veure
pestanya Actes 2012)

MM

17 XX2,

S2
L4.
Capacitació,
reforçament i
qualitat de les
entitats de
custòdia

Publicar el nou manual europeu de custòdia del territori,
LandLife

18 C1 ,

Formular un nou programa de capacitació per a les entitats
S2, S3 de custòdia, que integri l’ERxct, l’aplicació de les bones
pràctiques a entitats de custòdia, i els criteris de qualitat i
seguretat jurídica als acords de custòdia. En aquest marc,
fer una nova convocatòria de l’ERxct adaptada als recursos i
mitjans de què es disposi.

19 C1

Desenvolupar el Projecte de promoció i desenvolupament de
l’ús col·lectiu d’eines CRM de gestió de la base social
d’entitats de custòdia i aconseguir que 2 ECT l'adaptin i
iniciïn la seva aplicació

20 C1,

Aconseguir un mínim de 25 entitats de custòdia que
C2, C5 sol·licitin els ajuts 2012 a tècnics d'entitats de custòdia.
Aplicació de bones pràctiques de qualitat a la convocatòria.

L5. Xarxa
interna

L6. Xarxa de
xarxes

MM / HC

AS/MC/(SC)

MM

21 C5

Cercar sinèrgies i oportunitats de captació i redistribució de
recursos per a les entitats de custòdia. Participació de 10
entitats de custòdia al Marketplace ambiental 11.2012

22 XI2

Organitzar la VII Reunió de la xct

23 XI1

Estabilitzar, mantenir i treballar per objectius en els grups
de treball de la xct: nou GT de Custòdia i Lleure Juvenil i
renovació dels GT de Custòdia Marina, Custòdia Fluvial i
Custòdia Agrària.

24 C5

Presentar propostes a finançadors per a un mínim de 3
projectes en aliança amb entitats membres.

25 XX1

Desenvolupar la tasca del Foro Estatal de Custodia del
Territorio des del rol de presidència i assumir temporalment
fins 2013 la secretaria tècnica

JP

26 XX2

LandLife: inici de sinèrgies per a la custòdia del territori a
nivell Europeu.

PR

27 S2,

Continuar participant en els debats i procesos de
consolidació de l'emprenedoria social, amb especial
incidència en la custòdia del territori i el sector ambiental
(Ashoka, Programa ES-GenCat...)

JP

Assumir un rol de participació a la junta de l'o3sac.
Desenvolupar el projecte de Model de suport estratègic a les
entitats ambientals.
Reforçar i potenciar la relació amb els mitjans de
comunicació i aconseguir 5 aparicions en mitjans
generalistes (diaris, TV, ràdio, etc.).

JP

C5,
XX3

28 XX3

L7.
Funcionament i
gestió interna
de la xct
OBJECTIU
TRANSVERSAL

PR / JP

29 F5

30 F2

Millorar la dinàmica i els mecanismes utilitzats pel consell de
membres de la xct

SC / JP (MM)

MM
MM (AS, JP)

JP / SC

AS

JP / MC

xct · Amb suport regular de: Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya • Universitat de Vic •
Organitzacions i persones membres de la xct

xct* LLISTAT D'ACTES I ACTIVITATS FORMATIVES, DE DEBAT I DIFUSIÓ 2012
Esborrany a consulta dels membres de la xct 12 desembre 2012
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Títol
Assemblea extraordinària d'aprovació del III Pla Director xct,
modificació d'estatuts, presentació del Pla de Treball de
Legislatura i del Pla de suport al TSAC
1a Trobada de propietaris i usuaris per la custòdia del territori
- Presentació publicació Viulaterra
8è Cicle de Sortides Tècniques de la xct

Data
21 de febrer

Passos / previsió actual
Lloc
Barcelona, ICHN /
IEC

19 d'abril

Cosmocaixa

març, 12-14 abril
França, maig?,
juny
Taller de debat sobre futur dels consorcis d'espais naturals de març
Catalunya en el marc del desenvolupament rural, la
conservació i la custòdia del territori
VII Reunió xct (inclòs assemblea ordinària 2012)
8 i 9 juny
Jornada de debat sobre fons FEDER i Biodiversitat (projecte 28 juny
SURFNature)

França, Terre de
Liens, maig? +
VIIR
Delta del
Llobregat
a concretar
Solsona

En aliança amb el DAAM/Secretaria
General i el grup de treball de consorcis
d'espais naturals de la xct
Jornada organitzada per CTFC en
col·laboració amb xct, CEDRICAT i ARCA

6a Diada de Tècniques de la xct (propostes de tallers més 6 de setembre
EA Quintanes
En col·laboració amb Obra Social Unnim avall)
(Osona)
Caixa Manlleu
5a Setmana de la Custòdia del Territori / European Nature 28 de setembre al Països Catalans / Amb Avinença, ICTIB, FECT i els socis
Stewardship Week
7 d'octubre
Estat Espanyol / del projecte LandLife
Europa
Jornada noves formes de pagesia a Catalunya
tardor
???
PENDENT PATT DAAM / Organització
GTCA
Jornada de treball: Oportunitats per a la recerca en la tardor
Can Jordà, PNZVG Pendent concretar amb PNZVG
custòdia del territori
Seminari d'Emprenedoria social al món rural i en la custòdia ???
???
Amb
el
Programa
d'Emprenedoria
del territori
Social/GenCat, Fundació del Món Rural i
Pla de suport TSAC/DTES
Taller RSE i custòdia del territori
???
Barcelona?
Amb patronal CECOT

PARTICIPACIÓ EN ACTES EXTERNS
Green Week - Comissió Europa
Assemblea anual Eurosite-Europarc

Diada de tècniques 2012 - Propostes de tallers
Promoure i desenvolupar l’ús col·lectiu d’eines CRM de gestió de la
base social d’entitats ambientals
Sistema de Gestió Adaptativa de finques en custòdia (Eurosite)

Sociologia de propietaris (CTFC)

Maig
Tardor

Brusel·les
Bèlgica, 22-25/10

