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Resum de la intervenció 
 
Es presenta el concepte de custodia del territori, els seus mecanismes i el 
procediment general per posar-lo en pràctica.  
 
La custòdia del territori és una filosofia de treball multidisciplinar per a facilitar 
les iniciatives voluntàries de conservació de la natura, el paisatge i el patrimoni 
cultural en finques privades i municipals. Iniciatives en què una entitat de 
custòdia - una associació de veïns, una organització conservacionista, una 
fundació, un ajuntament, un consorci o un ens públic diferent - intenta generar 
la responsabilitat i assessorar els propietaris i els usuaris del territori en la 
conservació i la bona gestió de la terra. L’estratègia fonamental per aconseguir 
això és contacte, recolzament i entesa amb els propietaris i gestors de les 
finques litorals, per tal que finalment puguin assolir-se acords de custòdia del 
territori a les seves finques. Els acords de custòdia solen basar-se en que a 
canvi d’aplicar determinades condicions de protecció i gestió, el propietari rep el 
reconeixement de l’entitat de custòdia i de la societat, un assessorament per a 
una correcta gestió, un seguiment anual de l’estat de la finca i del manteniment 
de l’acord, el suport de voluntaris per a determinades actuacions, etc.  
 
Els mecanismes que utilitza la custòdia del territori són molt variats, des d’un 
acord verbal o conveni de col·laboració, fins a l’arrendament, donació, cessió o 
venda de drets reals o de la propietat plena d’una finca. Asensio i altres (2002) 
1 presenten una relació detallada de mecanismes d’acord de custòdia i 
n’expliquen la filosofia bàsica. 
 
A continuació es presenta de manera sintètica l’inventari 2004 d’iniciatives de 
custodia de Catalunya, Balears i Andorra, on es comptabilitzen 208 acords i 39 
entitats de custodia.  Es presenten les entitats de custòdia del territori i les 
tasques i activitats que porten a terme2, i quina utilitat tenen per a la 
conservació dels valors naturals, culturals i del paisatge de cara a la societat. 
 
En una segona part es fan alguns apunts sobre el paper que pot tenir la 
custòdia del territori en relació a la planificació i la gestió territorial des de 
l’àmbit local, i quines oportunitats poden trobar els ajuntaments i altres ens 
locals en la custòdia del territori:  

- com a impulsors de la custòdia,  
- com a entitat de custòdia, i  
- com a propietari de terrenys.  

 
A més es presenten breument alguns exemples d’utilització de la custòdia 
en l’àmbit local a Catalunya, complementant els casos pràctics de la sessió. 
Actualment la XCT té en elaboració una guia d’oportunitats per a la custòdia 
                                                 
1 Document consultable en format pdf al web de la XCT. També en podeu adquirir un 
exemplar imprès. 
2 Al fullet Entitats d’acord amb la terra, lliurat junt amb aquest resum, trobareu una llista 
d’aquestes tasques i activitats. 

http://www.setmanacustodia.org/


del territori des de l’àmbit local, que es preveu editar durant la primavera 
de 2005. 
 
Finalment s’introdueix breument la Xarxa de Custòdia del Territori, com a 
associació paraigua que aplega a organitzacions públiques i privades 
interessades en el desenvolupament i l’ús de la custòdia a Catalunya. Des 
del març de 2003 un total de 61 organitzacions catalanes, balears i andorranes 
s’agrupen en l’associació paraigua, Xarxa de Custòdia del Territori (XCT). La 
Xarxa recolza i dona suport a les entitats públiques i prvades interessades en 
dur a terme projectes de custòdia del territori, mitjançant l’assessorament, les 
publicacions tècniques, la informació i la capacitació dels seus professionals i 
voluntaris, i el treball en xarxa entre organitzacions membres. També fa difusió 
i defineix el desenvolupament de la custòdia del territori en contacte amb 
institucions, organitzacions, el món rural i de la propietat, i la ciutadania en 
general. Des del Laboratori de Custòdia del Territori a la Universitat de Vic, es 
coordinen i desenvolupen els projectes i recursos la XCT, que es difonen a 
través del butlletí electrònic mensual Custòdia de 30 en 30 i de l’espai web. 
 
Per complementar aquest breu resum, els participants a la jornada poden 
consultar els nous fullets temàtics de custòdia del territori editats en motiu 
de la Setmana de la Custòdia del Territori. Es tracta de quatre fulletons 
temàtics que donen a conèixer la custòdia del territori i la participació social 
en la conservació dels rius i el territori. Cada fulletó s’adreça a un públic 
específic: ciutadans interessats en la conservació del territori i dels rius, a 
propietaris i usuaris del medi rural i natural, i a persones i organitzacions 
interessades en el treball de les entitats de custòdia.  Els fulletons expliquen 
la custòdia del territori i dels rius a cadascun d’aquests públics, amb 
exemples concrets d’arreu del país, i amb propostes perquè puguin 
participar en la custòdia del territori. 
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