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LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI AL MASSÍS DE LES GAVARRES  
Un estudi de viabilitat 

Xavier Basora i Xavier Sabaté. X3 Estudis Ambientals (www.x3ea.com)  
Palafrugell, 24 de novembre de 2004.  

RESUM  

Al llarg de l’any 2003 es va desenvolupar a les Gavarres un projecte de recerca que va tractar 
d’esbrinar el grau de viabilitat de l’aplicació de tècniques de custòdia del territori en aquest massís, 
per tot seguit proposar un conjunt de directrius i propostes per impulsar l’ús d’instruments de 
custòdia en l’ordenació i la gestió d’aquest espai protegit. El projecte, innovador en l’àmbit català i 
possiblement també en l’estatal, va emprar les entrevistes amb els agents territorials com a principal 
font d’informació. El projecte va constatar que la custòdia del territori té potencial a les Gavarres, 
tot i que sembla necessària alguna institució o entitat que es responsabilitzi de la seva promoció. 

INTRODUCCIÓ 

El Premi Joan Xirgo, convocat anualment pel Consorci de les Gavarres, té per objecte 
recompensar un projecte de recerca inèdit relacionat amb qualsevol tema de les Gavarres i 
que contribueixi a la salvaguarda o a l’estudi dels valors del massís. En la seva XII edició, 
corresponent a l’any 2002, el Premi Joan Xirgo fou atorgat al projecte “La custòdia del territori 
al massís de les Gavarres. Oportunitats de l’ús de tècniques de custòdia per a la conservació del patrimoni 
natural i cultural de les Gavarres”.  

L’oportunitat per a la recerca que ofereix el Premi Joan Xirgo es va aprofitar per analitzar la 
viabilitat d’utilitzar la custòdia del territori en un espai geogràfic concret, quelcom 
innovador a Catalunya.  

PER QUÈ UN ESTUDI DE VIABILITAT DE LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI A LES 

GAVARRES? JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS 

El massís de les Gavarres presenta algunes característiques que, en el moment d’idear el 
projecte, feien pensar que la custòdia del territori podia aportar alternatives i noves 
oportunitats per a la planificació i la gestió de l’espai que contribuïssin a la conservació del 
seu patrimoni natural i cultural.  
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D’una banda, la major part de la superfície de l’EIN de les Gavarres (un 98,3% segons 
estimacions recents) és de propietat privada, fet que condiciona en gran part els usos 
actuals d’aquest territori (des d’explotacions forestals actives fins a finques totalment 
abandonades) i, a la vegada, representa una oportunitat per emprar tècniques de custòdia 
del territori. D’altra banda, el suport que algunes de les institucions relacionades amb la 
gestió de l’espai donen als mecanismes de la custòdia del territori (concretament el 
Consorci de les Gavarres, el Centre de la Propietat Forestal i l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva) ofereix bones perspectives de cara a una futura aplicació de la custòdia al massís.  

Així mateix, el desenvolupament de la custòdia del territori a altres indrets de Catalunya 
també permetia pensar que el massís de les Gavarres podria ser un bon indret on 
experimentar amb aquestes tècniques. Posteriorment, la imminent creació de la Xarxa de 
Custòdia del Territori (XCT) representava una gran oportunitat i un recolzament per a les 
entitats de les Gavarres que decidissin iniciar-se en la custòdia del territori, ja que 
precisament un dels seus objectius és oferir assessorament a les entitats de custòdia. 

Tenint en compte aquesta situació inicial, el projecte es va plantejar amb un clar objectiu 
final: elaborar un conjunt de directrius i propostes per tal d’integrar el model i les tècniques 
de la custòdia del territori en l’ordenació i la gestió de l’espai d’interès natural de les 
Gavarres. D’aquest objectiu principal se’n derivaven tres objectius específics: (1) analitzar 
l’espai natural del massís de les Gavarres des del punt de vista de la custòdia del territori; (2) 
estudiar el grau de viabilitat de l’aplicació de les tècniques de custòdia del territori al massís 
de les Gavarres tenint en compte les oportunitats però també les limitacions; (3) en funció 
de l’anàlisi de viabilitat, elaborar unes directrius i propostes per promoure l’ús de la 
custòdia del territori a les Gavarres. 

LA METODOLOGIA EMPRADA 

El procés d’elaboració del projecte i l’estructura de l’informe final es van basar en tres parts 
principals: 1) l’anàlisi del massís de les Gavarres des del punt de vista de la custòdia del 
territori: propietat, entitats, suport institucional, mecanismes disponibles, experiències 
incipients; 2) la reflexió sobre les possibilitats i els reptes que presenta la custòdia a les 
Gavarres; 3) les propostes de desenvolupament de la custòdia del territori, agrupades en 
tres tipus: directrius a tenir en compte, instruments i entitats que es podrien vincular a la 
conservació dels diversos elements d’interès, i actuacions per impulsar la custòdia. 

L’estudi es va fonamentar sobre dos pilars metodològics: la recerca i l’anàlisi de 
documentació procedent de diverses fonts bibliogràfiques, i les entrevistes amb els agents 
potencialment interessats en les tècniques de custòdia del territori. 



La custòdia del territori: experiències municipals a les comarques gironines                              Xavier Basora i Xavier Sabaté 

3 

ÉS VIABLE LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI A LES GAVARRES?  

En primer lloc, l’elevat grau de propietat privada del massís de les Gavarres ja representa 
per si un factor clau per a l’ús de la custòdia del territori, ja que la seva aplicació se centra 
precisament en aquest tipus de propietats. Tanmateix, la custòdia presenta un potencial 
diferent en funció de l’extensió de les finques, la seva gestió i especialment de l’actitud dels 
propietaris. D’entrada, sembla que la custòdia del territori presenta moltes possibilitats 
d’aplicació en aquelles finques d’extensió mitjana o petita, on el propietari té la voluntat de 
conservar la seva finca en propietat i dur-hi a terme sobretot una gestió de manteniment. 
En canvi, presenta més limitacions en aquelles finques de més superfície i amb una gestió 
activa atès que el propietari disposa d’àmplia experiència en silvicultura i pot desconfiar de 
propostes externes. Ara bé, aquest tipus de finques també tenen alguns potencials 
interessants per a la custòdia del territori ja que poden presentar espais residuals sense cap 
tipus de gestió i amb uns valors que es puguin mantenir a través d’un acord de custòdia, o 
la custòdia del territori es podria vincular a promoure la comercialització dels productes del 
bosc (suro, mel, tanques de bruc...). 

Pel que fa a l’actitud dels propietaris, la custòdia pot ser útil per a aquells que s’estimen la 
seva finca, que gaudeixen del bosc i que no volen especular amb la propietat, però que no 
saben com afrontar-ne la gestió o el manteniment. D’altra banda, també té possibilitats, 
sobretot pel que fa a les tècniques amb transmissió de propietat, en aquells propietaris més 
desvinculats de la propietat (no saben on la tenen, no la gestionen, se la volen vendre...) o 
que només els interessa la part edificada. Així doncs, en cada cas les actuacions de custòdia 
del territori i els acords que se’n derivin seran diferents, i els reptes i dificultats també.  

En segon lloc, la custòdia del territori només serà viable si existeixen entitats amb la 
voluntat i la capacitat d’assolir acords de custòdia amb propietaris. A les Gavarres, la manca 
d’entitats de custòdia i la inactivitat de la majoria d’entitats conservacionistes és el principal 
factor limitant de cara al futur desenvolupament de la custòdia al massís. Pel moment, són 
comptades les entitats que hagin apostat decididament per la custòdia del territori i a més la 
majoria d’elles disposen d’una capacitat tècnica i econòmica limitada.  

Tanmateix, hi ha certs indicis que apunten cap a un canvi en aquesta tendència: algunes 
entitats de les Gavarres ja han apostat per tècniques de custòdia de base (divulgació i 
sensibilització ambiental d’usuaris), la qual cosa és un primer pas en el camí cap a utilitzar 
tècniques que impliquin un contacte més directe i interactiu amb els propietaris. D’altra 
banda, algunes entitats conservacionistes no descarten iniciar a curt termini uns primers 
contactes amb propietaris. Altres entitats (com les excursionistes o les culturals), que ja 
estableixen contactes amb propietaris però per altres motius, valorarien la possibilitat de 
dur a terme projectes de custòdia que els proposés alguna altra entitat o institució. Així 
mateix, cal tenir en compte la possibilitat que altres entitats externes a les Gavarres 
(Projecte Rius, Fundació Natura, Fundació Territori i Paisatge, Fundació Terra i Arbres, 
etc.) s’interessin en desenvolupar projectes de custòdia del territori al massís. Un exemple 
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recent en aquest sentit és l’adquisició de la finca de Can Puig de Fitor (de 170 hectàrees) per 
part de la Fundació Territori i Paisatge amb la col·laboració del Consorci de les Gavarres. 

Pel que fa als altres tipus d’entitats entrevistades (ADF i societats de caçadors), s’ha 
observat que en general no presenten les característiques ni les motivacions com per 
esdevenir entitats de custòdia. No obstant això, presenten alguns potencials que poden ser 
d’utilitat a les entitats de custòdia, com ara la seva bona relació amb molts propietaris, la 
seva forta implantació en el territori o el seu coneixement del massís de les Gavarres 
(camins, límits de finques, fauna vertebrada...). El seu paper en projectes de custòdia podria 
ser, per tant, el d’intermediaris entre les entitats i la propietat. 

El suport institucional a la custòdia del territori és un altre dels aspectes clau per a la seva 
viabilitat. En aquest sentit, resulta molt favorable l’aposta per la custòdia que han fet 
administracions com el Consorci de les Gavarres, el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge o el Centre de la Propietat Forestal. Aquesta aposta, en el cas del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge, s’ha traduït en suport econòmic a la tasca de la XCT i a 
l’elaboració d’un estudi sobre opcions jurídiques i fiscals per a l’impuls de la custòdia. En 
canvi, el suport del Consorci de les Gavarres i el Centre de la Propietat Forestal és més 
aviat de caire institucional, si bé ambdós són membres de la XCT. Pel que fa als 
ajuntaments, la majoria desconeixen la custòdia del territori i per tant no hi aposten, fet 
desfavorable tenint en compte el seu potencial per desenvolupar la custòdia al món local.  

La irregularitat del suport social a les entitats sense ànim de lucre i, en general, el 
desconeixement generalitzat de la custòdia per part de la societat, són també factors 
desfavorables que poden dificultar la tasca de les entitats. Caldrà, per tant, realitzar un gran 
esforç divulgatiu per donar a conèixer la custòdia entre la societat civil.   

Es pot concloure que a les Gavarres hi ha un gran potencial per a la custòdia del territori 
des del punt de vista de la propietat privada, però la manca d’entitats de custòdia o d’altres 
tipus d’entitats amb voluntat i capacitat d’endegar iniciatives de custòdia en dificulta el seu 
desenvolupament a curt termini. El suport institucional, sobretot pel que fa al finançament 
d’actuacions de promoció de la custòdia, és encara insuficient. Per tot plegat, es considera 
necessària la figura d’un ens promotor de la custòdia del territori a les Gavarres, que 
doni a conèixer aquesta filosofia al massís, faciliti el seu desenvolupament i impulsi nous 
projectes de custòdia implicant a entitats locals (conservacionistes, excursionistes, 
culturals). S’ha considerat que el Consorci de les Gavarres és l’ens que millor reuneix les 
característiques per exercir aquesta tasca d’impuls de la custòdia. Tanmateix, cal ser 
conscients que la promoció i el posterior desenvolupament de la custòdia al massís no pot 
dependre d’un únic agent, i que ha de ser un procés participat per tants agents de les 
Gavarres com sigui possible. 
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ALGUNES PROPOSTES DE FUTUR... 

A continuació es presenten una desena d’actuacions específiques que es podrien executar 
per impulsar la custòdia del territori a les Gavarres. No obstant, convé dir que aquestes 
propostes no s’estructuren en forma de pla, ja que un pla de custòdia del territori demanaria un 
grau de detall del desenvolupament de les actuacions i dels indrets on fer custòdia al qual 
no es pretenia arribar en l’estudi.  

 

Decàleg d’actuacions per impulsar la custòdia del territori a les Gavarres 

1. Elaboració d’un inventari de les finques del massís de les Gavarres 
susceptibles de dur-hi a terme projectes de custòdia del territori 

2. Edició d’un tríptic divulgatiu sobre la custòdia del territori (*) 

3. Creació d’una secció fixa sobre custòdia del territori a la pàgina web del 
Consorci de les Gavarres 

4. Utilització de la Revista de les Gavarres i d’Ardenya com a mitjà de difusió de la 
custòdia del territori a les Gavarres (*) 

5. Creació d’un grup de treball sobre custòdia del territori a les Gavarres (*) 

6. Promoció de la creació d’associacions de propietaris forestals 

7. Impuls d’un projecte pilot de custòdia del territori (*) 

8. Elaboració d’un directori de suport a la custòdia del territori 

9. Formació sobre custòdia del territori i sensibilització de la societat 

10. Disseny i execució d’un programa per al finançament de la custòdia del 
territori a les Gavarres (*) 

Nota: Aquelles actuacions que es consideren més prioritàries estan indicades amb un asterisc (*).  

 

 

 

Els autors d’aquest estudi volen fer constar el seu agraïment a totes les persones entrevistades per compartir 
els seus coneixements i el seu temps, el suport rebut al llarg de l’execució del projecte per part de la Xarxa 
de Custòdia del Territori i, especialment, la col·laboració de l’equip tècnic del Consorci de les Gavarres. 

 


