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   COMUNICAT DE PREMSA 008/2004 
 
 
Experiències al voltant de la custòdia del territori a les comarques de 
Girona 

 
 
Avui, 24 de novembre, a la sala d’actes del Teatre Municipal de Palafrugell, el Consell 
d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA) i la 
Cooperativa de Projectes Ambientals (COPA) han organitzat conjuntament la Jornada: 
Experiències al voltant de la custòdia del territori a les comarques de Girona. 
 
Actualment s’està parlant molt de la custòdia del territori que té com a objectiu la 
conservació a llarg termini d’un o més espais i dels seus valors naturals i culturals, 
incloses, també, les activitats tradicionals pròpies de l’indret. Les accions i els acords de 
custòdia estan dirigides principalment a la gestió de terrenys privats o municipals, i es 
fonamenten en iniciatives voluntàries dels propietaris i/o els usuaris dels terrenys.  
 
El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA), a través de la seva Comissió 
del Litoral, entén que els agents socials aniran guanyant cada vegada més pes a l’hora 
d’implicar la propietat del sòl rústic en gestionar el territori de forma sostenible. I en 
aquesta tasca hi juga un paper clau l’administració local, que té la facultat d’impulsar o 
reforçar sinèrgies i incorporar les iniciatives en els diferents instruments de planejament 
municipal. 
 
En aquest marc, l’Associació de Naturalistes de Girona-COPA gràcies a una subvenció 
del Departament de Treball i Indústria, ha obert un servei gratuït d’assessorament, per a 
tots aquells municipis que ho sol·licitin, per a l’adquisició o custòdia de finques en terrenys 
que tenen una vàlua especial per a la connectivitat ecològica i paisatgística entre espais 
naturals protegits. 
 
Així, per difondre la custòdia i dins la celebració de la setmana de la Custòdia del Territori 
(que es realitza del 19 al 28 de novembre) organitzada per la Xarxa de Custòdia del 
Territori a tot Catalunya, s’ha previst aquesta jornada per tal d’informar i donar a conèixer 
als ajuntaments què és la custòdia del territori, mitjançant exemples reals a les 
comarques de Girona.  
 
La introducció i la benvinguda a la Jornada ha anat a càrrec de Lluís Medir, Alcalde de 
Palafrugell; Josep Espadalé, Responsable de la Comissió Carta de Tossa -Litoral- del 
CILMA i Regidor de Medi Ambient a l’Ajuntament de Palamós i de Marta Picó, 
Responsable de l’Oficina Tècnica d’ANG i La Copa SCCL. 
 



 
 
 
  
A continuació han intervingut Jordi Pietx, de la Xarxa de Custòdia del Territori; Santi 
Ramos, President Fundació Emys; Maite Garrigós, Tècnica de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva; Xavier Quintana, Director del LIFE EMYSTER i Xavier 
Sabaté, coautor de l’ Estudi sobre la Custòdia del Territori a les Gavarres. 
 
 
Disposem de les ponències dels participants per si és del vostre interès.  
 
 
Per més informació: 
 
Carles B. Gorbs, responsable de premsa i comunicació del CILMA 
Tel. 629 151 930 
 
CILMA 
Carrer Santa Eugènia, 10, 4a 
17001 Girona 
Tel. 972 426 105 
Fax 972 426 106 
A/e: cilma@ddgi.es
www.cilma.org
 
 
Girona, 24 de novembre de 2004 
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