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EDITORIAL

Capdavanters en la 
custòdia del territori
L’assistència en matèria ambiental que el CILMA ve oferint als municipis gironins 
té un caire transversal, i bona prova d’això en són els successius butlletins que ve 
editant i que trobareu disponibles al web.

En aquesta ocasió, hem volgut centrar-nos en un assumpte en què, observareu, 
les comarques gironines podem considerar-nos capdavanteres: la custòdia del 
territori. No en va l’excepcional i divers patrimoni paisatgístic de la nostra regió 
bé s’ho mereix.

Així, mercès a les múltiples iniciatives que, amb molt de mèrit, ha forjat aquest 
formidable teixit social i associatiu de què gaudim, conjuminat amb una creixent 
voluntat política local d’avançar en la cura d’aquest llegat, ha fet possible que una 
gran part dels espais naturals de les nostres contrades hagin trobat fórmules 
exitoses de conservació i restauració de la biodiversitat.

N’hem d’estar orgullosos i fer-ne un tret distintiu del nostre caràcter gironí, atès, 
sens dubte, pel seu potencial cultural, ecològic i paisatgístic, que significa un valor 
afegit i un actiu econòmic de primer ordre. Més significativament en el context en 
què ens trobem.

La conscienciació ambiental i la implicació de la ciutadania en la preservació de la 
nostra identitat paisatgística i territorial resulta indispensable en tots els aspectes 
del que anomenem progrés.
 
Tot el nostre reconeixement per endavant als ens locals, entitats o empreses 
que treballen en la custodia. La virtut és vostra.

Lluís Lloret i Quer
President
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NOTÍCIES

El CILMA i la Diputació de Girona 
impulsen el “Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses a les comarques gironines”
Representants gironins es reuneixen amb la Direcció General d’Energia de la Comissió Europea per conèixer de 
primera mà els requisits indispensables per poder optar al finançament d’energies renovables

Presentar la iniciativa per impulsar i de-
senvolupar el programa «Pacte d’Alcaldes 
i Alcaldesses» a les comarques gironines 
i conèixer de primera mà els requisits eu-
ropeus per finançar les accions d’energi-
es renovables van ser els principals ob-
jectius d’aquesta reunió, celebrada el mes 
de maig passat a Brussel·les. 

En la trobada es va presentar una memò-
ria per a la implantació del «Pacte d’Al-
caldes i Alcaldesses» a les comarques 
gironines i una primera proposta del pro-
grama d’inversions. Aquests documents 
es van exposar als responsables del me-
canisme de finançament «ELENA» del 
Banc Europeu d’Inversions, que s’estima 
que podria superar els 70 milions d’euros 
en el transcurs de tres anys. A més, l’en-
contre va servir per aclarir les especifici-
tats d’aquest programa d’ajuts i l’adequa-
ció a la realitat gironina.

Per poder optar al programa «ELENA» cal 
complir dos requisits: és imprescindible 
que tots els ajuntaments que integren la 
proposta hagin signat el «Pacte d’Alcal-
des i Alcaldesses» i que el projecte tingui 
quelcom diferenciador i innovador res-
pecte als processos existents actualment. 
En el cas que es planteja, aquest element 
específic és l’articulació d’una estructura 
de suport integrada per la Diputació de 
Girona, el CILMA i els consells comarcals, 
així com els ajuntaments que en vulguin 
formar part.

Redacció dels PAES
Referent al primer requisit, es van analit-
zar les complicitats necessàries a l’hora 
de garantir la redacció dels Plans d’Acció 
de l’Energia Sostenible (PAES), docu-
ments que es deriven de la signatura del 
«Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses». La pro-
posta també haurà de matisar el sistema 
de finançament per al desenvolupament 
de les actuacions, de forma que no generi 
endeutament als ajuntaments.

La Diputació de Girona és la responsable 
de la interlocució amb la Comissió Euro-
pea i d’aconseguir les complicitats ne-
cessàries per donar la màxima cobertura 
i garanties a l’hora de redactar la docu-
mentació tècnica i de finançar les instal-
lacions. Així, mitjançant un conveni de 
col·laboració, es planteja la implicació de 
la Generalitat de Catalunya, per mitjà de 
l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), en 
el finançament de la redacció dels PAES.

Creació d’una estructura 
de suport
Des del CILMA s’està treballant en el fo-
ment del «Pacte» amb l’objectiu d’aconse-
guir tantes adhesions dels municipis com 
sigui possible.

Pel que fa a l’estructura de suport, ja s’ha 
dut a terme una reunió informativa amb 
els consells comarcals de les comarques 
gironines per tal que s’articulin amb la Di-
putació de Girona i el CILMA i, així, s’acabi 
d’identificar el potencial, les prioritats i les 
línies de treball que es podrien encetar en 
eficiència energètica i energies renova-
bles de forma coordinada amb els munici-
pis de cada comarca.

Jornada tècnica 
per donar a 
conèixer el 
programa

El 31 de març del 2011 el CILMA va or-
ganitzar una jornada tècnica per tal de 
donar a conèixer el programa i l’estra-
tègia a seguir des de les comarques gi-
ronines. La sessió va comptar amb una 
trentena de municipis amb representa-
ció, tant a nivell polític com tècnic.

Jaume Hidalgo, excoordinador de Medi 
Ambient i Territori de la Diputació de 
Girona i exsecretari Tècnic del CILMA, 
va exposar l’abast del programa a co-
marques gironines que es proposarà 
de finançar per part de la Comissió 
Europea.

Seguidament, tres municipis gironins 
van exposar la seva experiència en 
l’adhesió al Pacte i la corresponent 
elaboració dels PAES. 

Des de Figueres, l’exregidor Richard 
Elelman va reivindicar la idea que da-
vant Europa tots els municipis són 
igual d’importants i també va defensar 
la transcendència de treballar en xar-
xa; l’exregidor de l’Ajuntament de Gi-
rona, Enric Pardo, va exposar el procés 
seguit a Girona i el programa que se’n 
deriva. 

I per part de l’alcaldessa de l’Ajunta-
ment d’Ordis, Maria Crehuet, es va do-
nar una visió de com un municipi petit 
també es pot implicar en aquesta inici-
ativa europea.
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L’Ajuntament d’Arbúcies guanya el 
Premi Medi Ambient CILMA 2010 a les 
comarques gironines
El projecte vencedor ha aconseguit la recuperació de l’entorn de la riera de la població

L’Ajuntament d’Arbúcies ha guanyat el 
Premi Medi Ambient CILMA 2010 a les 
comarques gironines. El projecte que va 
presentar ha aconseguit la recuperació 
dels espais patrimonials i dels usos tra-
dicionals a l’entorn de la riera d’Arbúcies, 
amb l’augment la biodiversitat i la conver-
sió del centre d’interpretació de la riera 
en un recurs pedagògic per descobrir els 
usos de l’aigua, el bosc de ribera i els cul-
tius ecològics.

El Premi Medi Ambient CILMA, dotat amb 
un trofeu i 5.000 euros, reconeix les ac-
tuacions dels ens locals, finalitzades l’any 
2010, en l’àmbit del medi ambient i la 
sostenibilitat. El jurat també va destacar 

el projecte del Pla de recuperació Integral 
del riu Daró al pas pel terme municipal de 
la Bisbal d’Empordà i la recuperació i mi-
llora d’hàbitats vinculats a espais oberts 
de l’Alta Garrotxa. El guardó es va atorgar 
en el marc de l’Assemblea General del 
CILMA, en què es va realitzar un balanç 
de les actuacions d’aquests últims quatre 
anys i es va aprovar el Pla de Treball del 
2011, que posa especial èmfasi en l’im-
puls al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses a 
les comarques gironines. 

L’acte va acabar amb la conferència del 
Dr. Josep Arnau sobre la contaminació 
acústica produïda per les infraestructures 
viàries, ferroviàries i aeronàutiques. 

Amb l’objectiu de convertir-se en el 
portal de referència en matèria medi-
ambiental a les comarques gironines, 
la pàgina www.cilma.cat, presenta una 
estructura més dinàmica, àgil, intuïtiva 
i accessible que també es podrà seguir 
des de les xarxes socials. S’ha modi-
ficat la versió de l’any 2005 (que fins 
el 2010 va acumular més de 700.000 
visites) i s’ha millorat alguns apartats, 
ampliant continguts i, sobretot, incorpo-
rant un sistema de cerca d’informació.
En els àmbits que el CILMA treballa, 
s’hi pot trobar diferent informació i cal 
destacar-ne l’apartat de recursos, on hi 
ha documentació tècnica generada pel 
CILMA i per la Diputació de Girona, les 
Agendes 21 Locals, l’accés a normati-
va, publicacions, enllaços i una guia de 
proveïdors per als ens locals.

Mitjançant un mapa es pot accedir a 
l’estat d’adhesions dels ens locals, els 

seus representants i conèixer en qui-
na etapa es troba el procés d’Agenda 
21. També compta amb un servidor de 
cartografia i diferent documentació del 

municipi o Consell Comarcal. Pel que fa 
les xarxes socials, l’actualitat del CIL-
MA es pot seguir a través de Facebook 
i Twitter.

El web del CILMA, nou portal de referència en matèria 
ambiental a les comarques de Girona

L’extinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Arbúcies recollint el 
premi. Foto: CILMA

NOTÍCIES
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El CILMA posa a disposició dels 
municipis un sistema de seguiment 
de les Agendes 21 i la sostenibilitat
Es basa en el recull de dades de 71 indicadors que provenen de fonts diverses

El CILMA ha posat a disposició dels muni-
cipis gironins un sistema que els permetrà 
mesurar el grau d’acompliment dels pro-
cessos de les Agendes 21 locals i la sos-
tenibilitat. Es basa en el recull de dades 
de 71 indicadors (40 municipals i 31 co-
marcals) que provenen de fonts diverses, 
com ara l’IDESCAT, l’Agència Catalana de 
l’Aigua o l’Agència Catalana de Residus.

Elaborat per l’associació Factoria de Sos-
tenibilitat, està centrat en el grau d’acom-
pliment de les Agendes 21 a deu munici-

pis gironins (Arbúcies, Banyoles, la Bisbal 
d’Empordà, Castellfollit de la Roca, Giro-
na, Palafrugell, Roses, Sarrià de Ter, Sils 
i Vilafant) i en entrevistes a responsables 
municipals. 

El grau d’acompliment de les accions és 
de més del 50 % i existeixen àmbits on 
tots els municipis han dut a terme algu-
na acció, com ara la protecció de l’entorn, 
l’ordenació urbanística, millores en mobi-
litat, mesures d’estalvi energètic, reducció 
de residus o el foment de la participació 

ciutadana. Cal destacar, doncs, que el 
desplegament de les Agendes 21 s’està 
fent a un bon ritme.

El transport públic a Berlín

S’obté l’informe 
“Sostenibilitat 
territorial als 
municipis del 
massís de l’Albera”

A petició dels municipis de La Jon-
quera (Catalunya) i Sorede (Catalunya 
Nord), des del CILMA es va encarregar 
la redacció d’una proposta de coope-
ració transfronterera de sostenibilitat 
territorial als municipis del massís de 
l’Albera. 

Aquest document fa una proposta de 
treball conjunta en matèria de soste-
nibilitat territorial i es plantegen 12 ac-
cions relacionades amb les Agendes 
21 Locals, turisme i senderisme, lluita 
contra el canvi climàtic i patrimoni na-
tural. Els ens locals disposen d’aquest 
document i és previst que a la tardor 
es puguin debatre les seves propostes.

“Estalvia benzina, regala aire net”, lema 
de la Setmana de la Mobilitat Sostenible

Del 22 al 29 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana de la Mobilitat Sos-
tenible i Segura.  Amb la intenció de buscar noves formes de mobilitat i trencar la 
dependència del vehicle particular, es remarca els beneficis que això comporta, 
sobretot el fet de viure en una ciutat millor i respirar un aire de més qualitat i salu-
dable.

Des de la Comissió Institucional de la Setmana es proposen diferents activitats 
adreçades a la població, com per exemple activitats a peu (caminades saludables, 
culturals o verdes), en bicicleta, en transport públic (curses de mobilitat) o per al 
foment de la seguretat (per aconseguir una mobilitats segura i responsable).

Amb l’objectiu de conèixer la realitat del transport públic a Berlín, l’Associació per la 
Promoció del Transport Públic va organitzar una visita de tres dies a finals de juny, 
a la qual va assistir el Sr. Jesús Llauró, vicepresident del CILMA.

En aquest viatge, es van realitzar visites a diferents instal·lacions (la Berlin Haupt-
bahnhof, l’estació principal de Berlín) per conèixer el funcionament de la xarxa i tro-
bades amb l’Ajuntament i institucions per comprendre la seva política de mobilitat.

També es va visitar la BVG (Berliner Verkehrsbetriebe), l’empresa municipal de 
transports més gran del país i que gestiona el metro, els tramvies i els autobusos. 
Juntament amb els trens de rodalies (SBahn), asseguren que la ciutat gaudeixi 
d’una mobilitat essencial per a una metròpoli com és Berlín.

NOTÍCIES
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El CILMA elabora uns clips per difondre 
el Programa Sèlvans
Aprofitant que el 2011 és l’Any Internaci-
onal dels Boscos, des de la Diputació de 
Girona s’impulsa la creació d’un xarxa de 
boscos madurs al territori gironí. Per tal 
de donar a conèixer la seva importància, 
el CILMA, amb el suport de la Diputació, 
ha produït quatre clips de 6,5 minuts de 
durada (en català, castellà i anglès). En 
les filmacions es presenta el Programa 
Sèlvans i es remarca la importància dels 
boscos madurs i de les selves primigènies 
així com la necessitat de preservar-los. 

Des de l’any 2007 la Diputació de Girona 
treballa en el Programa Sèlvans de cus-
tòdia dels boscos vells i singulars de les 
comarques gironines. Actualment, quasi 
totes les comunitats forestals del territori 
gironí hi estan representades i l’objectiu 
final és arribar a un 5% de la superfície 
boscosa de la demarcació. Fins al mo-
ment s’ha assolit un 0,3% de superfície 

forestal que inclou 74 acords de custò-
dia a 52 finques forestals que abasten 
vora les 1.000 hectàrees. Enguany, en la 
disposició d’aquests clips i la creació del 

web www.selvans.cat es pretén facilitar 
la implicació de les administracions i l’es-
ponsorització de boscos madurs per part 
d’empreses privades o particulars.

PROPIETATS NOMBRE TIPOLOGIES SUPERFICIE 
COMPENSADA (ha)

SUPERFICIE 
AMPLIADA (ha)

COMUNALS 24
Avet, faig, pi negre, pi roig, pi blanc, pi 

pinyer combinats entre ells i també altres 

caducifolis.

305,4 295,99

PRIVADES 23 Roure martinenc, faig, roure de fulla 

gran, suro auró, alzina, frondoses, mixt 

de caducifolis, bosc de ribera, bosc 

mixt amb teix, freixe, castanyer, mixt de 

planifolis.

328,2 251,25

MONTSENY 
(PRIVADES)

3 Fageda

Roure, faig i cirerer

Alzina i roure de fulla gran

5

4,8

8

DIPUTACIÓ DE 
GIRONA

2 Fageda amb avet

Fageda amb roure martinenc

217

74,6

TOTAL 52 943

NOTÍCIES

La roureda de la Rovira: un exemple de 
sinergies en la custòdia del territori
La roureda de La Rovira és una de les 
62 reserves forestals que actualment té 
el Programa Selvans de conservació de 
boscos madurs de la Diputació de Girona. 
Coneguda popularment com la roureda 
de Can Pascal i situada a les proximitats 
de Camprodon, a l’Alt Ter, és una roure-
da d’incalculable valor ecològic, forestal 
i paisatgístic. Emmarcada dins de l’Espai 
Natural de l’Alta Garrotxa, és de propietat 
privada i gaudeix des de l’any 2009 d’un 
acord de custòdia amb la Diputació de 
Girona, que en garanteix la seva evolució 
natural durant els propers 25 anys. Amb 
aquest acord de custòdia, la Diputació de 
Girona compensa a la propietat el valor 
comercial dels arbres de major diàmetre 
amb l’objectiu de preservar-ne el bosc i 
assegurar-ne l’excepcional patrimoni na-
tural i social que representa.

Es va signar un primer acord de custòdia 
l’any 2009 que permet la conservació de 
6 ha del bosc fins l’any 2034. I durant 
el 2012 es preveu ampliar aquesta zona 

amb 1,42 ha, gràcies a la col·laboració 
de l’empresa Cruma i la Xarxa de Custò-
dia del Territori (xct)1, que en el marc de 
l’acte de commemoració dels 10 anys de 
la Declaració de Montesquiu2 celebrat el 
novembre de 2010, van custodiar 100 m2 

de bosc per cada assistent a l’acte, afe-
gint un important element de participació 
ciutadana a la iniciativa. 

La Rovira és un bosc madur i, com a tal, 
constitueix un ecosistema singular per les 
seves característiques biològiques i pels 
serveis i valors ambientals que proporci-
ona; és excepcionalment ric en biodiver-
sitat i actua com a magatzem de carboni. 
En destaca l’escassa presència en el ter-
ritori català de l’espècie que la configura, 
el roure de fulla gran (Quercus petraea), 
i l’edat d’alguns dels seus exemplars, que 
en alguns casos superen els 200 anys. A 
més, la finca es troba en una situació pri-
vilegiada dins els ecosistemes de munta-
nya de l’alta vall del Ter, al peu del turó de 
la Rovira i a pocs metres de la població de 

Camprodon, amb un gran potencial per a 
l’educació ambiental. Forma part dels es-
pais d’interès natural i connectors definits 
en el Catàleg d’espais d’interès natural i 
paisatgístic de les comarques gironines 
(Diputació de Girona, 2009). 

La roureda de La Rovira esdevé un exem-
ple clar del caràcter innovador i partici-
patiu que ofereix la custòdia del territori 
com a eina de conservació de les mas-
ses forestals de Catalunya, i de la seva 
capacitat per implicar de manera activa a 
diferents agents socials (propietaris i usu-
aris del territori, entitats ambientals, ciuta-
dans, empreses, etc.) en la preservació de 
la natura i el paisatge. 

(1) La Diputació i la xct van signar el 2008 un conveni de 
col · laboració per a la contribució de la custòdia del territori 
al foment de la connectivitat territorial i la conservació del 
patrimoni forestal singular a les comarques gironines.

(2) Més informació a sobre la xct i l’acte de commemoració 
dels 10 anys de la Declaració de Montesquiu a: 
https://www.xct.cat/ca/iniciatives/montesquiu10.html
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Les comarques 
de Girona: 
bressol i 
esdevenidor de 
la custòdia del 
territori

EL REPORTATGE



9Autors:

Montserrat Masó i Jordi Pietx, 
Xarxa de Custòdia del Territori

A finals dels anys 80 les comarques de Girona 
van veure néixer les primeres experiències de 
custòdia del territori a Catalunya. Així anome-
nem avui als sengles acords sorgits aleshores 
entre propietaris de basses habitades per la tor-
tuga d’estany i l’associació ADEPAR (a través de 
l’Ajuntament de Riudarenes), al pla de la Selva, i 
entre propietaris de boscos singulars i la Gene-
ralitat de Catalunya, com a ens gestor del Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Poc 
temps després, l’associació NEREO va iniciar el 
projecte de la Reserva de Ses Negres a Begur, 
embrió del que avui anomenem custòdia mari-
na. El maig de 2003, pocs mesos després de la 
constitució de la Xarxa de Custòdia del Territori 
(xct), els Consorcis de l’Alta Garrotxa i les Ga-
varres coorganitzaven amb la xct a La Bisbal la 
presentació de la guia d’opcions per a la custò-
dia, i el 2005 Cassà de la Selva fou seu de la IVa 
Reunió de la xct. Les comarques de Girona són 
avui una mostra notable de com ha avançat la 
custòdia del territori a Catalunya d’ençà aquests 
més de 20 anys.

Els autors analitzen 
les diferents 
iniciatives que 
es duen a terme 
actualment per 
conservar la 
natura, l’entorn i el 
patrimoni cultural a 
través de la custòdia 
del territori

EL REPORTATGE

Bosc d’alzines sureres a les Gavarres. 
Font: Consorci Gavarres.
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Entitat

de custòdia

Tipus Prioritats de custòdia Nombre d’acords 

(fins a 2011)

Extensió

(Ha)

Pertinença a la xct Participació 

a l’ERxct

Ajuntament de 

Cassà de la Selva

Pública Prats de dall del terme 2 4,5 2003 (fundador)

Ajuntament de 

Girona

Pública Anella verda de Girona 10 26 2004

Associació Natu-

ralistes de Girona

Privada Projecte connector Aiguaviva 0 -- 2004 (La Copa, sccl) 

Centre Educació 

Ambiental Alt Ter

Privada Entorn del Molí Petit de St. 

Joan les Abadesses

2 49 2008 •

Consorci de l’Alta 

Garrotxa

Pública Espais oberts i forestals de 

l’Alta Garrotxa

10 60 2003

Consorci de les 

Gavarres

Pública Indrets de valor a les 

Gavarres

14 78,8 2003

Diputació de 

Girona

Pública Microreserves forestals

(Programa Selvans)

74 943 2007

Fundació Emys Privada Hàbitat de tortuga d’estany, 

zones humides i altres a la 

depresssió de la Selva

17 800 2006 •

Galanthus Privada Gestió de plantes  invasores 

i singulars a les Gavarres

6 118,3 2003 (fundador)

IAEDEN Privada Finques agràries i espais 

naturals de l’Alt Empordà

1 20 2005 •

NEREO Privada Litoral del Baix Empordà 2 63,5 2003 (fundador) •

PN Zona Volcàni-

ca la Garrotxa

Pública Finques privades (forestals) 

al PN

4 233 2004 (Generalitat de 

Catalunya)

Quadre 1.  Context de les entitats de custòdia esmentades en aquest monogràfic

(consulteu a http://www.xct.cat/ca/xct/membres.html el llistat complert d’entitats de custòdia gironines)

ERxct = Estratègia de reforçament d’entitats de custodia de la xct (vegeu text).

La custòdia del territori és un conjunt d’instruments per conservar la 
natura, el paisatge i el patrimoni cultural amb la implicació directa i ac-
tiva de la societat civil organitzada, dels ens públics locals, de la ciutadania 
i d’aquelles persones que són propietàries o usuàries de terrenys amb un 
interès especial per la fauna, la flora o els paisatges que acullen. La custò-
dia també permet garantir que els usos i les activitats –agrícoles, forestals, 
turístics o d’altre tipus– que es duguin a terme en aquests indrets siguin 
respectuosos amb l’entorn i no el malmetin. Per això, a diferència d’altres ins-
truments com ara la protecció legal d’un espai natural o la classificació d’un 
terreny com a no urbanitzable per part del planejament urbanístic, la custòdia 
es fonamenta en acords voluntaris entre propietaris i entitats de custòdia. 

Les entitats de custòdia del territori acompanyen, orienten i assessoren 
els propietaris al llarg del procés de custòdia que, per la seva pròpia finalitat, 
s’inicia amb la voluntat de perdurar indefinidament al llarg dels anys, malgrat 
que els acords actuals acostumen a tenir durades de 5 a 30 anys.

Trobada amb una propietària a l’Alta Garrotxa. Font: xct.
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Les entitats de custòdia no tenen ànim 
de lucre i poden ser privades (associaci-
ons i fundacions) i també públiques, amb 
diversos tipus d’administracions locals 
(ajuntaments, consorcis de gestió d’es-
pais naturals, fundacions municipals, etc). 
El Quadre 1 és una mostra d’aquesta di-
versitat de casos a les comarques de Gi-
rona, on avui operen unes 17 entitats de 
custòdia. 

Els propietaris de terrenys i les entitats de 
custòdia del territori són els protagonistes 
principals, però també és imprescindible 
el suport de les administracions públiques 
generals (diputacions, Generalitat, Estat, 
Unió Europea), de la ciutadania i d’em-
preses i institucions filantròpiques, que 
poden contribuir de maneres diverses 
a impulsar la custòdia. Les publicacions 
indicades a l’agenda d’aquest monogràfic 
us permetran aprofundir en el coneixe-
ment i les metodologies de la custòdia del 
territori per la qual cosa la resta d’aquest 
article el dediquem a presentar un breu 
estat de la qüestió a les comarques de 
Girona. 

A part de les entitats de custòdia del ter-
ritori, nombroses organitzacions privades 
i institucions públiques estan treballant 
per fer aquest instrument més conegut i 
utilitzat arreu del territori, a través de xct, 
associació de segon nivell dedicada a 
promoure i fer créixer l’ús de la custòdia 
del territori a Catalunya que avui aplega a 
166 organitzacions i persones membres. 

D’aquestes, 36 (22%) són organitzacions 
de les comarques de Girona, inclosos el 
mateix CILMA i la Diputació de Girona.

L’Inventari d’iniciatives de 
custòdia a les comarques 
de Girona
Des de 2003, la xct duu a terme un inven-
tari per donar comptes i mostrar l’evolució 
de la custòdia a Catalunya a través d’es-
tadístiques de síntesi. Al darrer inventari 
de l’any 2009 es van comptabilitzar un to-
tal de 441 acords, amb més de 185.600 
ha, i 68 entitats de custòdia del territori. 
Podeu consultar l’inventari i el mapa SIG 
associat online a http://www.xct.cat/ca/
cdt/inventari.html  

A les comarques gironines, es van comp-
tabilitzar un total de 157 acords de cus-
tòdia (36% del total a Catalunya), que 
representen més de 74.908 ha (40%), 
d’un total de 17 (25%) entitats de cus-
tòdia. D’aquestes, 13 (19%) tenen el seu 
àmbit d’actuació dins de les comarques 
gironines i la resta actuen generalment 
a tot Catalunya. Considerant que les co-
marques de Girona representen el 18% 
del territori català, les dades mostren la 
rellevància que hi té la custodia. Tot i que 
manquen dades d’una part dels acords, 
a les comarques gironines els valors que 
majoritàriament es conserven mitjançant 
la custòdia del territori són forestals, en 
terrenys agrícoles i pastures, i en siste-
mes fluvials. 

Més acords de custòdia
La comarca del Ripollès és la que té més 
acords de custòdia a Catalunya (40), bà-
sicament de microreserves forestals de 
la Diputació de Girona, i on s’ha arribat 
a acords per efectuar-hi acampades ju-
venils amb entitats escoltistes (Minyons 
Escoltes i Fundació Josep Carol).

Però la custòdia evoluciona amb rapidesa 
arreu de Catalunya i les dades de l’inven-
tari de 2009 avui ja són incompletes. Per 
posar només dos exemples, la Fundació 
Emys ha augmentat en 12 acords i el 
Consorci de l’Alta Garrotxa en 10 el nom-
bre d’acords signats en només dos anys. 
En ambdós casos ha estat clau disposar 
d’un finançament estable i de llarga dura-
da que garanteixi la viabilitat de la tasca 
de custòdia i el suport als propietaris. Així 
la Fundació Emys, igual que NEREO i Ga-
lanthus, participen del programa 2009-
2011 de tècnics de custòdia del territori, 
impulsat per la Generalitat de Catalunya 
i que es preveu convocar novament el 
2012. En el cas de l’Alta Garrotxa, el su-
port de l’Obra Social la Caixa als espais 
naturals de les comarques de Girona és 
el que permet dur a terme aquestes ac-
tuacions. 

La xct, per la seva part, també canalitza 
recursos cap a les entitats de custòdia, 
com el Programa MARM 2010 (Ministe-
rio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino) d’iniciatives de custòdia, amb 
5 projectes a les comarques de Girona.
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El projecte d’acords de custòdia d’ele-
vada seguretat jurídica, amb el suport 
de la Fundación Biodiversidad, implica 
i dóna suport a propietaris i entitats de 
custòdia que experimentin formes legals 
avançades d’acords de custòdia, que se-
ran la base per a futurs incentius fiscals 
a la custòdia. D’aquests, 1 cas (de 6 en 
total) és a les comarques de Girona. Tam-
bé cal destacar el Programa d’Empreses 
d’Acord amb la Terra (www.dpc.xct.org), 
que en els darrers anys ha suposat el su-
port de les empreses CRUMA i Espai Gi-
ronès, entre d’altres, a diferents iniciatives 
de custòdia gironines.

Un altre exemple de les actuacions que 
promou la xct el trobem en l’Estratègia 
de Reforçament d’Entitats de Custòdia 
del Territori (ERxct) que apliquem a aque-
lles entitats que volen créixer en qualitat 
i visió de futur, amb l’objectiu de consoli-
dar-se amb una elevada incidència social 
i institucional, i rellevància en la conser-
vació i gestió del territori al seu àmbit 
d’actuació. Per aconseguir això, l’ERxct 
facilita planificació estratègica, formació, 
assessorament, comunicació o captació 
de recursos. El 38% de les entitats de 
custòdia gironines participen en l’ERxct, 
un 15% del total de participants. 

Més recentment, la xarxa de custòdia ha 
iniciat una aposta per la participació ciu-
tadana en la custòdia a través del portal 
www.viulaterra.cat i diferents accions de 
comunicació que s’hi associen. Les en-

titats de custòdia participen i utilitzen el 
viulaterra.cat com a plataforma de difusió 
de la seva activitat i les seves propostes 
a la ciutadania: voluntariat, notícies vin-
culades als seus projectes, col·laboració, 
actes i activitats... Un total de 4 entitats 
de custòdia gironines, 23% del total par-
ticipen regularment al portal.

Recursos per a la custòdia 
del territori 
La rellevància de les comarques de Giro-
na no es limita a les entitats i als acords 
de custòdia existents.  El 2009 la Fun-
dació Emys va crear el joc de la custò-
dia del territori a través del qual els joves 
poden descobrir i familiaritzar-se amb els 
seus conceptes, estratègies i mètodes, 
aprenent també la importància de la co-
operació i la participació social en la con-
servació de la biodiversitat. El joc de la 
custòdia, pensat per a un entorn d’aula o 
de lleure educatiu, desenvolupa un procés 
de pactes entre diferents actors locals per 
a la conservació de l’esparver cendrós en 
un poble imaginari. El joc es difon i s’ofe-
reix en conveni entre la Fundació Emys i 
la xct a centres educatius de secundària 
i esplais d’arreu de les comarques de Gi-
rona i de tot Catalunya. En concret, a les 
comarques gironines s’ha realitzat, fins al 
moment, 9 vegades, amb la participació 
de 248 alumnes. 

El Centre de Documentació del Parc Na-
tural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 
a Can Jordà allotja el Fons documental de 

la xct (www.xct.cat/cdr/fonsdocumental.
html) des de 2006, mitjançant un acord 
de donació amb la Generalitat de Catalu-
nya. El fons aplega més de 200 referèn-
cies bibliogràfiques d’arreu del món, es-
pecialment dels països anglosaxons, on la 
custòdia del territori té una major trajec-
tòria. Es tracta del fons especialitzat en 
custòdia més extens de l’Estat espanyol, 
i probablement d’Europa, i es nodreix tant 
d’adquisicions com de donacions i inter-
canvis rebuts per part de la xct. El fons, 
com tot el Centre de Documentació, es 
consultable per Internet i disposa de sis-
tema de préstec interbibliotecari que en 
facilita l’ús. 

El món universitari
El fons documental, tanmateix, és una 
mostra que la recerca especialitzada en 
custòdia del territori encara és molt es-
cassa a Catalunya i a l’Estat espanyol. No 
obstant això, aquest fet ens porta també 
a parlar sobre el rol del món universitari 
en la custòdia, en el qual la Universitat de 
Girona hi té un paper destacat. La Càte-
dra de Geografia de la UdG és membre 
de la xct des de 2004, i tant en aques-
ta disciplina com en ciències ambientals 
són habituals les sessions dedicades a la 
custòdia del territori, que d’aquesta ma-
nera comença a fer-se un lloc en els cur-
rículums formatius. A més, des de 2003 
més d’una dotzena d’alumnes de la UdG 
han realitzat recerca aplicada a la xct, en 
pràctiques i en voluntariat. Singularment, 
els quatre inventaris d’iniciatives de cus-
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tòdia realitzats fins avui, però també un 
dels casos d’aprenentatge de la custòdia 
(a l’Avenc de Tavertet), o més recentment, 
la recerca sobre mesures compensatòries 
d’impacte ambiental i entitats de custòdia, 
han estat a càrrec d’alumnes de la UdG, 
que esdevé d’aquesta manera la universi-
tat catalana juntament amb la de Vic, amb 
més relació amb la xct. 

El programa d’impuls de la 
custòdia del territori
Enguany finalitza el programa d’impuls de 
la custòdia del territori a les comarques 
gironines, desenvolupat entre el 2008 i 
el 2011. En el marc del programa s’han 
dut a terme accions de difusió i promoció 
tècnica de la custòdia, debats estratègics 
entre entitats, sessions de formació o as-
sessoraments a iniciatives de custòdia.  
Tanmateix, les activitats centrals del con-
veni s’han vinculat a dos dels programes  
de major projecció en matèria de conser-
vació i gestió del territori i la biodiversitat 
per part de la Diputació de Girona: el pro-
grama Selvans de microreserves forestals 
i el programa de connectivitat ecològica i 
territorial.

En relació al programa Selvans, s’ha de-
senvolupat una tasca de difusió entre en-
titats de custòdia i propietaris privats per 
cercar potencials participants, com en el 
cas de la fageda del Masnou de Sacosta, 
i s’han desenvolupat tasques de suport a 
la recerca de finançadors privats per al 
programa. Aquesta iniciativa ha permès 

assolir l’acord del Bosc de la Rovira, a 
Camprodon (vegeu les notícies breus 
d’aquest monogràfic).

En relació a la connectivitat ecològica i 
territorial, s’ha dut a terme un procés llarg 
i experimental per iniciar projectes pilot 
de custòdia en àrees prioritàries de con-
nexió. Inicialment, es va escollir la conne-
xió entre el Massís de Cadiretes i les Ga-
varres, i entre aquests i les Guilleries. El 
procés ha estat complex perquè la tasca 
conjunta de la xct i la Diputació ha cer-
cat la complicitat i l’aliança d’ajuntaments, 
ens gestors, consells comarcals, entitats 
de custòdia i de la Generalitat, i no sem-
pre ha estat fàcil alinear tots els interlocu-
tors. Finalment els esforços s’han centrat 
en un àmbit de connexió molt delimitat, 
als termes de Fornells i d’Aiguaviva, on es 
poden mostrar les possibilitats de la cus-
tòdia com a eina per a la connexió eco-
lògica i territorial en un àmbit d’elevada 
fragmentació i efecte barrera, tant actual 
com futur (vegeu article en aquest mo-
nogràfic).    

El futur
En un moment com l’actual, no és fàcil 
donar claus de futur, però enguany la xct 
també elabora el seu Pla director 2012-
2016 que orientarà les nostres prioritats 
i estratègies els propers anys; així doncs, 
mirem una mica endavant.

Pocs dies abans de redactar aquest ar-
ticle, l’INCASOL, organisme de la Gene-
ralitat propietari de la finca de Can Vila-
llonga (Cassà de la Selva) i el Consorci de 
les Gavarres han signat la cessió per als 
propers 20 anys, i hi ha altres propostes 
de custòdia de terrenys gironins de l’IN-
CASOL en negociació. A l’Alt Empordà, 
la IAEDEN i altres organitzacions estan 
promovent la custòdia agrària, entesa 
com aquella centrada en donar suport al 
manteniment d’explotacions agràries pro-
ductives d’alt valor per la biodiversitat en 
col·laboració continuada amb els page-
sos i propietaris. Per això la IAEDEN ha 
estat treballant en els darrers dos anys 
per adaptar a l’Alt Empordà el model de 
custòdia agrària del GOB Menorca, una 
entitat amb experiència i trajectòria en 
custòdia agrària des de 2005. Davant els 
reptes de viabilitat i nova reforma agrària 
a Europa, la custòdia agrària és una apos-
ta de futur per la voluntat i l’oportunitat 

d’aliança entre la pagesia i el món de la 
custòdia.

Aliances i vincles externs
Cal veure les aliances institucionals, com 
ara les de Can Vilallonga, o territorials, 
com ara entre el GOB i la IAEDEN, com a 
innovacions de futur de les iniciatives de 
custòdia en un moment com l’actual, on 
les entitats han de col·laborar, reforçar-
se mútuament i fins i tot explorar unions 
que les facin més viables. I si això es pot 
fer en clau d’internacionalització genera-
rem encara major valor afegit i viabilitat a 
aquesta mena d’iniciatives. 

La xct aposta des de fa temps pels vin-
cles internacionals, tant a Europa com 
a l’Amèrica Llatina. Dues iniciatives re-
llevants en aquest sentit són la Xarxa 
Euroregional Pirineus Mediterrània de 
Custòdia del Territori (http://cepmctgc.
blogspot.com/) i el nou projecte LIFE+ 
de promoció de la custòdia a Europa 
(www.xct .cat/ca/iniciatives/landlife) 
que aquesta tardor iniciarem juntament 
amb el Conservatori d’Espais Naturals 
de Llenguadoc-Rosselló, EUROSITE i 
Legambiente-Llombardia, i amb el finan-
çament de la Comissió Europea.

El segon aspecte clau en què ha de tre-
ballar la custòdia del territori és la quali-
tat i les bones pràctiques. Per això la xct 
està començant a aplicar, en el marc de 
l’ERxct explicada abans, la Guia prelimi-
nar de bones pràctiques per a la custò-
dia del territori, per contribuir a fer unes 
entitats de custòdia adaptades als nous 
temps i oferint serveis i resultats adaptats 
a les necessitats de propietaris, instituci-
ons i de la societat en general. 

Finalment, hem de pensar que la custòdia 
té un lloc important en el nou món rural i 
local que ha de sorgir de l’actual crisi eco-
nòmica, on ha de contribuir a donar solu-
cions innovadores i aportarà i disposarà 
de mitjans humans, materials i econòmics 
que facin de la custòdia una eina eficaç 
de conservació i gestió del territori. És 
evident, doncs, que la custòdia té un rol 
clar en els propers anys i que les iniciati-
ves avancen amb voluntat de perdurar en 
el temps. Tots aquests elements podran 
configurar una segona època de la col-
laboració entre la Diputació de Girona i la 
xct en la legislatura que ara comença.
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La custòdia del territori a casa nostra
L’autor explica el ràpid desenvolupament d’aquesta figura, que ha sabut donar respostes concretes i efectives als 
reptes del context en el què vivim

Quan, fa onze anys, es va aprovar al cas-
tell de Montesquiu la Declaració de Cus-
tòdia del Territori, es va fer alguna cosa 
més que posar els fonaments d’una nova 
entitat de segon nivell, la Xarxa de Cus-
tòdia del Territori, que hauria de tenir un 
desenvolupament singularment creatiu, 
emulat en altres parts des d’aleshores. 
De fet, l’any 2000 es va concebre i crear 
un concepte propi, començant pel mateix 
nom, que adapta una iniciativa altruista 
procedent d’altres països, a la nostra re-
alitat, que és prou diferent de la del lloc 
d’origen com per fer possible, o accepta-
ble, un simple trasplantament. 

El ràpid desenvolupament que la custòdia 
del territori ha tingut en els darrers anys 
al nostre país s’explica, justament, per 
l’encert que ha tingut de donar respostes 
concretes i efectives als reptes del nostre 
context.  Un país amb una diversitat de 
patrimoni natural excepcional en l’àmbit 
europeu. Amb uns territoris humanitzats 
des de fa segles, el que vol dir que molts 
paisatges, hàbitats o espècies depenen 
de la continuïtat de les activitats agràries 
o ramaderes extensives. Un país amb pre-
domini de propietat privada, fins i tot dins 
de la majoria dels espais naturals prote-
gits, cosa que vol dir que la conservació 
de la natura -la biodiversitat, si voleu- no 
es pot plantejar exclusivament des del 
sector públic, sinó en concertació amb 
els particulars. Un país amb una arrelada 
tradició de lleure a la natura, on l’extensa 
xarxa de camins públics ens permet ar-
ribar pràcticament a tot arreu.  Un país 
amb dos terços del seu territori cobert 
de muntanyes, on les polítiques agràries 
i econòmiques europees, unides als pro-
cessos de l’anomenat “lliure comerç” i la 
globalització, han fet que el rendiment 
econòmic de moltes propietats rurals 
sigui tan mínim, que moltes vegades ni 
tan sols genera els recursos necessaris 
per mantenir les seves infraestructures o 
tasques de millora. Un país on molts pro-
pietaris rurals han anat a viure a ciutat i 
s’han desvinculat professionalment del 
sector primari, cosa que no vol dir que es 

desentenguin de les seves propietats o 
que no tinguin interès en conservar-les i 
millorar-les, quan és possible. Perquè els 
vincles personals, emocionals, afectius, 
d’identitat, els solen conservar vius i forts, 
cal no oblidar-ho. 

Pactes clars, drets i deures 
definits
La custòdia del territori ha proposat i do-
nat respostes diverses i creatives, i és de 
preveure que ho farà cada vegada més, en 
el context delicat que vivim, als propietaris 
que estimen i volen conservar les seves 
finques, assessorant-los, o assumint part 
de la gestió. En els acords de custòdia de 
qualsevol mena els pactes són clars, els 
drets i deures són ben definits. Els propi-
etaris tenen la tranquil· litat que les seves 
finques rurals són gestionades de mane-
ra que conserven o milloren el seu valor, 
i les entitats de custòdia saben que col-

laboren en el sosteniment d’un patrimoni 
natural i cultural que, respectant els drets 
de la titularitat privada, reporta sempre in-
estimables serveis ecològics i ambientals 
a tota la societat.

Quan s’examina amb profunditat, es veu 
que la custòdia del territori no és més 
que un nova resposta a una necessitat 
de sempre: la de tenir cura de la natura, 
del paisatge que hem rebut, per gaudir-lo 
i transmetre’l amb tot el seu potencial, be-
llesa i salut, recordant que el dret de pro-
pietat té limitacions clares, no sols legals, 
sinó també ètiques. I que en el fons, més 
enllà del que diguin els papers, tots sa-
bem que som administradors d’uns béns 
que hem rebut, que usem temporalment, i 
que haurem de llegar. 

La custòdia del territori ha sorgit, doncs, 
a casa nostra, sobretot, per cobrir el buit 
causat per l’abandó del medi rural. Ha vin-
gut per ajudar a fer possible l’exercici de 
la responsabilitat dels propietaris, d’una 
manera efectiva i elegant, des del sector 
social. Amb eines participatives, impul-
sades per organitzacions emprenedores, 
orientades a crear sinergies, disposades 
a donar suport, més que no pas a criti-
car. Ara s’ha fet ben clar l’encert d’adoptar 
el terme ‘custòdia’ -amb la càrrega ètica 
implícita que duu-  quan es va haver de 
traduir el concepte anglès de ‘land trust”. 

“La custòdia del territori ha 
proposat i donat respostes 
diverses i creatives, i és 
de preveure que ho farà 
cada vegada més, en el 
context delicat que vivim, 
als propietaris que estimen 
i volen conservar les seves 
finques”.

OPINIÓ
Autor text:
Josep M. Mallarach
Membre de la Comissió permanent d’ètica de la xct
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ENTITATS

Pioners en la custòdia del territori
La Fundació Emys va ser una de les primeres a Catalunya a impulsar aquestes iniciatives de protecció del 
patrimoni natural, amb acords signats des de 1989

La Fundació Emys és una entitat sense 
ànim de lucre dedicada a la protecció del 
patrimoni natural. En l’actualitat, gestiona 
més de 800 ha d’espais naturals a Santa 
Coloma de Farners, Riudarenes i Caldes 
de Malavella. Aquests indrets acullen di-
verses zones humides i són un valuós re-
servori de biodiversitat. 

L’eina de gestió amb què treballa la Fun-
dació Emys és la custòdia del territori. 
L’entitat compta amb acords signats des 
de l’any 1989, encara vigents, i que cons-
titueixen una de les primeres iniciatives 
a Catalunya per protegir espais naturals 
amb la participació activa dels seus pro-
pietaris. 

A partir de l’any 2008, la Fundació Emys 
ha impulsat amb força la custòdia del 
territori per crear un corredor d’espais 
humits que asseguri la pervivència de di-
verses espècies en perill d’extinció, com 
ara la tortuga d’estany. Gràcies a això, la 
comarca de la Selva acull una de les co-
munitats d’amfibis i rèptils més ben con-
servades de la península.

“L’entitat ofereix suport als 
propietaris en la redacció 
d’informes per a ajuts i 
indemnitzacions així com 
cerca finançament per 
gestionar l’espai de forma 
gratuïta”.

Els projectes de custòdia de la Fundació 
Emys es basen en la retroalimentació 
entre la recerca, la gestió i la divulgació. 
Així, les dades obtingudes en els treballs 
d’investigació permeten que els tècnics 
seleccionin les àrees prioritàries on sig-
nar acords i en perfilin els plans de gestió.
 
Les actuacions de manteniment inclouen 
des de desbrossades selectives, la retira-
da d’espècies invasores o la creació de 
basses fins a la instal·lació de tanques de 
seguretat, entre d’altres.

Un cop s’implementen els plans, els ma-
teixos tècnics apliquen seguiments de 
bioindicadors per avaluar l’estat ecològic 
dels espais i comprovar que la gestió està 
ben enfocada. Aquests seguiments inclo-
uen des de censos visuals i fotogràfics, 
a instal·lació de trampes, identificació de 
rastres o l’estudi de diverses variables   
químiques.

Compromesos amb els 
propietaris
La Fundació Emys promou la participació 
activa de la part propietària en custòdia: 

sempre hi consensua les actuacions de 
gestió i cada any li lliura una memòria del 
pla de gestió aplicat. L’entitat també ofe-
reix suport als propietaris en la redacció 
d’informes per a ajuts i indemnitzacions 
així com cerca finançament per gestionar 
l’espai de forma gratuïta.

D’altra banda, la Fundació Emys ha enge-
gat un projecte de custòdia agrària amb 
què assessora els propietaris en custòdia 
que tenen conreus i explotacions rama-
deres. L’objectiu és promoure’n la conver-
sió a la producció ecològica així com fer 
compatible l’aprofitament comercial dels 
espais naturals i la seva conservació. A 
més, la Fundació Emys acompanya el seu 
projecte de custòdia del territori amb una 
campanya de comunicació que promou el 
reconeixement social dels propietaris en 

custòdia. En el marc d’aquesta campanya, 
s’han realitzat ja més de 70 accions que 
han comptat amb la participació directa 
de més de 5.000 persones. Les actua-
cions incloses en aquesta campanya van 
des d’un cicle anual de caminades guia-
des en espais protegits, fins al taller “La 
custòdia entra en joc!” o diverses jorna-
des de voluntariat ambiental, entre d’al-
tres.

Des de la Fundació Emys agraïm la confi-
ança dels propietaris i el suport rebut des 
del Departament de Territori i Sostenibi-

litat, del Departament d’Agricultura, Ali-
mentació i Acció Rural, de la Diputació de 
Girona, del Consell Comarcal de la Selva, 
de l’Ajuntament de Riudarenes, de l’Ajun-
tament de Caldes de Malavella, de la Fun-
dación Biodiversidad, de l’Obra Social de 
Caixa Sabadell i de la Xarxa de Custòdia 
del Territori. 

Per a més informació:
Raquel Maspoch

Fundació Emys
Ctra. Santa Coloma, 12, 1er 1ª
17421 RIUDARENES
Tel. 972 16 49 57
www.fundacioemys.com
raquel@fundacioemys.com 
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Autor text:
Centre d’Educació Ambiental Alt Ter (CEA Alt Ter)
www.alt-ter.org

El Molí Petit i el seu 
entorn natural es 
recuperen gràcies a 
un acord de custòdia

El Molí Petit, antic molí fariner vinculat durant molts segles al mo-
nestir de Sant Joan de les Abadesses i situat al costat del nucli 
antic de la vila, va funcionar fins l’any 1970 quan, a causa dels 
desperfectes patits per una riuada, es va abandonar. L’any 2003, 
l’Ajuntament va endegar les obres de rehabilitació del Molí Petit, 
que en aquell moment restava en ruïnes, amb la finalitat de con-
solidar-ne l’estructura. Acabades les obres, el Centre d’Educació 
Ambiental Alt Ter (CEA Alt Ter), a través d’un concurs públic, va 
guanyar l’adjudicació de la seva gestió per un període de 20 anys. 

El CEA Alt Ter és responsable del manteniment i gestió de l’equi-
pament i de la finca (d’una superfície d’uns 5000 m2), pot desen-
volupar projectes de recuperació ambiental i del patrimoni, alhora 
que es beneficia de les activitats i visites que es realitzin. Com 
a contrapartida el CEA Alt Ter ha d’abonar un cànon a mode de 
lloguer mensual. 

En aquest marc, l’any 2007 es va inaugurar l’Ecomuseu el Molí 
Petit, on a més de la museïtzació de l’equipament, es van realitzar 
actuacions de millora de l’entorn, com són la recuperació de la 
bassa del molí i del prat de dall.

La restauració de la bassa ha comptat amb el suport econòmic 
de la Diputació de Girona i del Ministerio de Medio Ambiente, 
Rural y Marino a través del Programa extraordinari 2010 d’ajuts 
per a inversions en finques amb acords de custòdia a Catalunya, 
i té com objectiu recuperar-ne l’ecosistema aquàtic després de 
romandre seca durant 40 anys. Actualment la bassa és ja la llar 
d’amfibis, serps d’aigua, libèl·lules i una gran diversitat d’inverte-
brats aquàtics com ara escorpins d’aigua, nedadors d’esquena, 
escarabats aquàtics, sabaters, etc. Amb el temps esperem que 
també es desenvolupi de forma natural la flora hidròfila pròpia.

D’altra banda, el fet que torni a haver aigua a la bassa obre la 
possibilitat que el molí pugui tornar a moldre farina. Per assolir 
aquest objectiu patrimonial només manca aconseguir el finança-
ment suficient per instal·lar la roda hidràulica.

Recuperació del prat de dall
Una altra actuació present destacable és la recuperació del prat 
de dall, d’uns 1500 m2 de superfície, que hi ha dins de la mateixa 
finca del Molí Petit. Els prats de dall de muntanya mitjana humida 
són un ecosistema en regressió que esdevé un molt bon hàbitat 
de fauna invertebrada com ara les papallones. Actualment hi ha 
un acord de custòdia verbal amb un veí que té cura de dallar-lo 
i adobar-lo anualment. El nostre objectiu és introduir espècies 
pròpies de la zona que augmentin la biodiversitat actual.

A part d’aquestes actuacions al Molí Petit, recentment s’ha signat 
un acord de custòdia del territori amb un propietari veí. Aquest 
nou acord  té com a objectiu afavorir la biodiversitat i alhora, do-
nar suport a les activitats ramaderes tradicionals a través de la 
recuperació de fonts i abeuradors, actualment malmesos. 

Amb aquesta actuació, el bestiar disposarà de punts d’aigua ar-
ranjats dins de la finca i, paral·lelament, aprofitant l’aigua provi-
nent d’aquestes fonts, es construiran basses, que es tancaran 
per evitar el trepig per part del bestiar, que poden esdevenir nu-
clis per la reproducció d’amfibis.
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Autor text:
Ajuntament de Cassà de la Selva
www.cassa.cat

El prat 
de dall 
del veïnat 
d’Esclet de 
Cassà de la 
Selva
Al municipi de Cassà de la Selva, com a 
tants municipis de la plana selvatana, el 
paisatge ha anat evolucionant des de fa 
uns anys. Sortint del poble es trobava 
de seguida un mosaic de bosquets de 
roures, alzines i pi, camps de cereals o 
farratges, marges de camps amb arbres 
fruiters i arbustos florits i closes de prats 
dalladors on pasturaven les vaques una 
estona cada dia. Aquest paisatge amable 
s’ha anat tornant menys ric i ha perdut di-
versitat a favor de parcel·les cada vegada 
menys protegides per marges i extensos 
camps de blat de moro que mena la gran 
indústria lletera. Però encara tenim la sort 
de poder comptar amb zones on es res-
pira la tranquil· litat, la bellesa i la natura 
que evocàvem.

Entre aquests racons de natura huma-
nitzada destaca, al sud del municipi, una 
petita zona humida, de menys de dues 
hectàrees: un prat de dall de gaudínia i 
fromental situat al veïnat d’Esclet de Cas-
sà. Es tracta d’una zona de gran valor na-
tural, tal com està descrit al planejament 
urbanístic. La voluntat de l’Ajuntament 
és la protecció d’aquest sistema natural 
i assegurar que es pugui continuar ges-
tionant de manera que es conservin els 
valors florístics i faunístics que atresora 
un prat humit d’aquestes característiques. 
I la millor manera de fer-ho és poder 
comptar amb la complicitat del pagès que 
mena aquestes terres, amb qui quedàrem 
d’acord en la necessitat de gestionar el 
prat de manera tradicional i respectuosa 
amb la natura. Per això s’arribà, el 2003, a 
un primer acord de custòdia, de caràcter 
verbal, amb el qual l’Ajuntament va voler 
millorar l’accés al camp adjacent al prat 
per evitar que s’hagués de trepitjar i fer 
els treballs necessaris per impedir que el 

prat es veiés envaït per la vegetació arbò-
ria del marge. 

Ara fa uns mesos que s’ha aconseguit 
signar un segon acord de custòdia amb 
l’objectiu d’ampliar la zona gestionada per 
a la conservació de la natura. Això s’ha fet 
perquè feia temps que vèiem la possibili-
tat de regenerar alguna zona adjacent al 
prat protegit per reconvertir-la també en 
prat de dall, amb l’objectiu d’assegurar la 
conservació de la flora singular que s’hi 
troba, i també engrescats pels resultats 
d’un estudi promogut per l’Ateneu Juve-
nil, Cultural i Naturalista de Girona i la 
Universitat de Girona (Rost, et. al. 2009), 
que han censat la població de torlit (Bur-

hinus oedicnemus) a la plana de la Selva 
i Gironès, i han trobat una població im-
portant d’aquesta au estepària protegida 
al nostre municipi. I és per això que hem 
planejat un acord pel qual tres hectàre-
es de camps adjacents al prat de dall es 
convertiran en nous prats i guarets, per 
fomentar la conservació de la flora i crear 
petites reserves de fauna, que permetran 
preservar les poblacions de torlit i altres 
espècies d’aus estepàries. Per finançar 
l’acord hem comptat amb un ajut del Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Medio Ru-
ral y Marino, del Programa extraordinari 
2010 d’ajuts per a inversions en finques 
amb acords de custòdia a Catalunya de 
la xct.
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Acords entre l’Ajuntament i els propietaris: 
la clau per a la protecció de Sant Daniel
Des del 2006 l’Ajuntament de Girona ha 
estat duent a terme diverses tasques al 
sector de Sant Daniel amb l’objectiu de 
recuperar i revalorar l’espai del mosaic 
agroforestal que configura el paisatge ca-
racterístic de la vall.

La vall de Sant Daniel, a cavall entre la 
ciutat de Girona i el massís de Les Gavar-
res, té una superfície aproximada de 220 
ha. D’aquestes, unes 15 ha corresponen 
a zones habitades; 110 ha són conreus i 
erms i la resta (95 ha) són boscos i rieres.

Els objectius bàsics de la gestió, en cri-
teris de revalorització, són els de la segu-
retat davant el risc d’incendis forestals; la 
recuperació i potenciació de la biodiversi-
tat conjuntament amb la protecció de l’en-
torn i el foment d’espècies de fauna i flora 
prioritàries; i finalment, la millora de la 

qualitat paisatgística del conjunt, a través 
del suport a l’activitat agrícola i ramadera.

Per a dur a terme aquests objectius cal 
comptar amb el marc normatiu i de pla-
nejament supramunicipal (com a refe-
rents essencials el PEIN Gavarres –Xarxa 
Natura 2000) i el planejament municipal 
(PGOU 2002 i Pla Especial de la Vall de 
Sant Daniel). El Pla estratègic i de gestió 
d’espais oberts i d’altres ambients a la vall 
de Sant Daniel (2010) se centra en els 
objectius esmentats i a partir d’una acu-
rada diagnosi del medi d’estudi, concreta 
els aspectes referents a la connectivitat 
biològica, marca els grans eixos estra-
tègics d’intervenció i concreta un seguit 
d’actuacions (33) a partir de set instru-
ments d’intervenció: rehabilitació i millora 
de basses agrícoles; naturalització de la 
gestió dels camps de conreu; introducció 

d’un nou ramat a la vall; eliminació d’espè-
cies al·lòctones; delimitació i recuperació 
del domini públic hidràulic; potenciació i 
millora de prats; i millora de les connexi-
ons biològiques.

En aquest context, els acords de custòdia 
representen un instrument cabdal per dur 
a terme les actuacions proposades ja que 
fan possible la intervenció sobre el medi 
privat a partir de convenis entre ambdues 
parts (Ajuntament i propietat). La simpli-
citat en la seva tramitació i l’adaptabilitat 
a les diverses situacions han fet possi-
ble que actualment la vall compti amb 9 
acords de custòdia signats entre l’Ajunta-
ment de Girona i els propietaris particu-
lars que inclouen 42 ha, majoritàriament 
de conreu i erms, el que suposa un 38%  
del total.

La vall de Sant Daniel a Girona. Foto: Ajuntament de Girona

EXEMPLES DE SOSTENIBILITAT

Autors text:
Ponç Feliu / Jordi Xirgo  
Exregidor de Medi Natural de l’Ajuntament de 
Girona / Cap de la Unitat de Medi Natural de 
l’Ajuntament de Girona www.girona.cat/medinatural
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La custòdia com a eina de gestió 
de la flora invasora
L’entitat Galanthus treballa en la custòdia d’hàbitats d’interès a les Gavarres

Galanthus és una entitat dedicada a l’es-
tudi, gestió i divulgació del medi ambient, 
que té la seva seu social a Celrà (Giro-
nès). El municipi de Celrà, com gairebé 
tots els pobles satèl·lit de Girona, ha ex-
perimentat en els darrers anys un creixe-
ment notable de la seva població. Aquest 
creixement ha anat associat a una major 
freqüentació dels espais naturals propers 
al poble, fet que podria arribar a compro-
metre la seva naturalitat. 

En aquest sentit, per donar valor a aquests 
espais, millorar-los i conservar-los, l’octu-
bre de 2002 Galanthus va signar un con-
veni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Celrà per a l’estudi, assessorament i difu-
sió de diferents projectes en el marc de 
la implementació del PALS (Pla d’Acció 
Local per a la Sostenibilitat). En el marc 
d’aquest conveni, el 2006 es va acordar 
col·laborar conjuntament per iniciar el 
projecte de millora de l’entorn fluvial de la 
riera de Palagret.

Amb aquest projecte de custòdia fluvial, 
desenvolupat en una superfície de 12,5 
hectàrees, s’ha recuperat la naturalitat 
dels hàbitats de ribera de la riera de Pala-
gret, potenciant la funcionalitat ecològica 
i hidrodinàmica, recuperant l’alocar, i di-
fonent la importància i interès d’aquests 
ambients típics dels cursos mediterranis. 
S’ha fet un gran esforç en l’eradicació 
de l’ailant (Ailanthus altissima), un arbre 
exòtic que estava molt instaurat a la riera i 
actualment es consideren lliures d’ailants 
un total de 1.000 hectàrees forestals si-
tuades a la conca de la riera. Les actu-
acions de millora s’han realitzat gràcies 
al finançament de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, l’Obra Social la Caixa, la Diputació 
de Girona i el mateix Ajuntament de Celrà. 

Seguiment i manteniment de 
les actuacions
En els compromisos assumits per l’entitat 
s’ha buscat, sempre que ha estat possi-
ble, la participació ciutadana, amb l’orga-
nització de plantacions populars d’arbres 

autòctons o a través de jornades de di-
fusió de la problemàtica de les espècies 
invasores. Un compromís ferm, essencial 
per a l’èxit de la custòdia de la riera de 
Palagret, és el seguiment i manteniment 
de les actuacions realitzades en els pro-
jectes de millora. Aquest seguiment es fa 
gràcies a voluntaris de l’entitat, i té per 
objectiu garantir la recuperació total dels 
ambients intervinguts i detectar possibles 
agressions a l’entorn que puguin anar 
sorgint.  Actualment, l’entitat disposa d’un 
tècnic en custòdia del territori gràcies a 
un ajut atorgat l’any 2009 per l’antic De-
partament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya. L’experi-
ència assolida en el projecte de Palagret 
a Celrà ha permès a l’entitat desenvolupar 
altres tasques de custòdia a Gavarres, en 
col·laboració estreta amb el Consorci de 
les Gavarres, vinculades amb la millora 
d’hàbitats mitjançant l’eliminació d’espè-
cies vegetals exòtiques, principalment 
l’ailant. Entre l’any 2010 i el 2011 s’han 
signat 5 acords de custòdia a les Gavar-
res, formalitzats en contractes de cus-
tòdia, i que han comptat sempre amb el 
suport dels ajuntaments, l’assessorament 
de la Xarxa de Custòdia del Territori i la 
complicitat dels propietaris.

Cinc acords de custòdia
Al municipi de Celrà es mantenen dos 
acords en l’àmbit forestal del Congost de 
Sant Julià de Ramis-Celrà: un a la finca 
de la font del Castanyer (17,4 ha) i l’al-
tre en una finca adjacent de 0,5 ha, totes 
dues amb presència de poblaments d’ai-
lants. 

A la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) es 
manté un acord amb els propietaris de la 
finca del Mas Gastó (18,8 ha), per digni-
ficar l’entorn de la riera de la Marqueta i 
eliminar ailants i acàcies de tres espines. 

Al municipi de Llambilles (Gironès) s’ha 
signat recentment un acord per a la cus-
tòdia d’una finca de titularitat municipal 
de 1,4 ha afectada per un poblament de 
mimoses. 

Finalment al municipi de Llagostera (Gi-
ronès) es compta amb un acord per a la 
conservació d’hàbitats i flora singular de 
les Gavarres. Aquesta finca de 67,7 ha si-
tuada a la localitat coneguda com “el tos-
sal d’en Bota”, acull alguns dels hàbitats i 
espècies més singulars i vulnerables de 
les Gavarres. 

EXEMPLES DE SOSTENIBILITAT
Autor text:
Enric Fàbregas i Ruano
Custòdia a les Gavarres Galanthus
www.asgalanthus.org
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El sector sud de l’àrea d’influència urba-
na de la ciutat de Girona −format pels 
municipis de Vilablareix, Vilobí d’Onyar, 
Riudellots de la Selva, Aiguaviva, Fornells 
de la Selva, Quart i Llambilles− presenta 
en l’actualitat nombroses pressions ur-
banístiques. Entre elles, cal subratllar la 
proliferació d’infraestructures de mobili-
tat −l’ampliació de l’aeroport de Girona, 
el desdoblament de la carretera A2 o el 
tercer carril de l’autopista AP7 i el TGV− i 
la demanda de nou sòl urbà, tant per a la 
implantació de noves zones residencials 
com per a activitats econòmiques diver-
ses. 

Aquest nou escenari ha comportat una 
fragmentació territorial i una pèrdua de 
funcionalitat dels sistemes naturals, po-
sant en risc la connectivitat ecològica en-
tre els diferents espais naturals protegits. 

Protecció de sistemes fluvials
En aquest sentit, des de l’administració 
comarcal i la Diputació de Girona s’han 
impulsat diversos estudis per determinar 
els requeriments mínims i identificar els 
espais lliures necessaris −sòls agrícoles, 
espais forestals o sistemes fluvials− que 
garanteixin la connectivitat ecològica de 
la zona. En aquest context s’ha demos-
trat que amb la protecció dels sistemes 
fluvials es pot garantir un major manteni-
ment dels fluxos de la fauna, ja que són 
aquests els únics espais que permeten 
un pas segur, esdevenint completament 
permeables. 

Els mateixos estudis han identificat la ri-
era de la Torre com a curs fluvial que pot 
garantir millor la connectivitat en aquest 
territori, ja que ofereix un règim hídric i un 
estat de conservació adequat i permet, 
juntament amb el riu Onyar, connectar els 
espais naturals situats a banda i banda 
del corredor d’infraestructures format per 
l’AP7, l’A2, el ferrocarril convencional i el 
TGV. 

El Pla Director Urbanístic del Sistema 
Urbà de Girona, planejament territorial 
present, defineix i protegeix un sistema 
d’espais lliures i de connectors ecològics 
necessaris, però alhora estableix un en-
llaç ferroviari entre el tren convencional i 
l’aeroport de Girona-Costa Brava sobre la 
mateixa riera, obviant-ne el seu important 
paper de connector ecològic. 

En el marc d’aquesta manca de sensi-
bilitat s’han engegat diverses iniciatives 
per poder-ne garantir la seva preserva-
ció, destacant especialment l’elaboració 
i aplicació del Programa de custòdia del 
territori per al manteniment del connector 
d’Aiguaviva, aprofitant el conveni de col-
laboració entre la Xarxa de Custòdia del 
Territori i la Diputació de Girona amb l’ob-
jectiu d’introduir i potenciar la custòdia del 
territori a les comarques gironines.

L’objectiu principal del programa de cus-
tòdia és promoure acords de custòdia del 
territori amb els propietaris de les finques 
adjacents a la riera de la Torre i cercar 
la implicació dels ajuntaments d’Aigua-
viva i de Fornells de la Selva, a més de 
les administracions supramunicipals (com 
és el Consell Comarcal del Gironès) o 
amb competències ambientals (com ara 
l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Oficina 
Tècnica d’Avaluació Ambiental del Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat) en el 
mateix projecte. 

Les fases establertes fins a finals de la 
primavera de 2011 han estat:

- 1a fase. Difusió dels valors ecològics i 
de la importància del paper de corredor 
faunístic que presenta la riera de la Torre, 
amb l’objectiu de sensibilitzar tant els pro-
pietaris com a l’administració local i ter-
ritorial sobre la importància estratègica 
d’aquest curs fluvial.

- 2a fase. Recull de dades que demos-
tren la importància ecològica de la riera 
de la Torre i recopilació de totes les actu-
acions de millora que estableixen els dife-
rents estudis, amb l’objectiu d’elaborar un 
avantprojecte executiu de millora ambien-
tal i recuperació dels sistemes naturals 
del curs fluvial. 

- 3a fase. Identificació dels propietaris 
de les finques adjacents al curs fluvial i 
proposta de signatura de diferents tipus 
d’acords de custòdia. La signatura dels 
acords té un doble objectiu; d’una banda, 
poder executar les actuacions de millora 
i de recuperació del sistema fluvial; de 
l’altra, tenir més arguments que s’afegei-
xin als de la importància ecològica i es-
tratègica d’aquest espai, per tal de poder 
desviar el projecte d’enllaç ferroviari on 
l’impacte sigui menor.

El projecte es troba actualment sobre el 
fil de signar els acords de custòdia ne-
cessaris amb els propietaris i de continuar 
treballant en el diàleg amb les adminis-
tracions corresponents en l’ordenació i la 
gestió del territori (Agència Catalana de 
l’Aigua, Departament de Territori i Sos-
tenibilitat, Institut Català del Ferrocarril, 
Ajuntaments d’Aiguaviva i de Fornells de 
la Selva, i Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural) per poder evitar el pas de l’enllaç 
ferroviari tal i com s’ha establert al Pla 
Director Urbanístic del Sistema Urbà de 
Girona. 

El Programa de custòdia del territori per 
al manteniment del connector d’Aiguaviva 
com a garantia ecològica del territori 
L’objectiu principal de la iniciativa és promoure acords amb els propietaris de les finques adjacents a la riera de la 
Torre i cercar la implicació de les administracions competents

“Amb la protecció dels 
sistemes fluvials es 
pot garantir un major 
manteniment dels fluxos 
de la fauna, ja que són 
aquests els únics espais 
que permeten un pas segur, 
esdevenint completament 
permeables ”.

EXEMPLES DE SOSTENIBILITAT
Autor text:
Equip Tècnic de La Copa SCCL
Cooperativa de Projectes Ambientals
www.lacopa.cc
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Nereo és una ONG sense ànim de lucre 
creada amb el propòsit de preservar, di-
vulgar i estudiar el medi ambient. L’entitat 
duu a terme des de fa 2 anys un projecte 
per donar un impuls a la custòdia en els 
municipis del litoral del Baix Empordà, 
des de Santa Cristina d’Aro fins a Torro-
ella de Montgrí, a partir d’un pla trianual 
de custòdia. Aquest pla contempla una 
primera fase d’estudi, que ens permet de-
tectar quins són els espais que reuneixen 
determinades característiques, com ara  
hàbitats d’interès, figures de protecció, 
règim urbanístic, interès paisatgístic o 
usos populars, que els donen un interès 
per aprofundir en la cerca d’acords de 
custòdia.

“L’estratègia de cercar 
acords a tres bandes dóna 
transparència, evita recels 
per part dels propietaris, 
i demostra un interès 
i implicació per part 
dels ajuntaments en la 
conservació del seu territori”

En el pla vam voler introduir, però, un ele-
ment per a nosaltres important, que era la 
participació i implicació dels ajuntaments 
en les diferents fases del projecte: ces-
sió de cartografia referent al planejament, 
col·laboració i consens en la selecció final 
dels espais d’interès, i acompanyament 
en la cerca final dels acords de custò-

dia. Entenem que l’estratègia de cercar 
acords a tres bandes dóna transparèn-
cia, evita recels per part dels propietaris, 
i demostra un interès i implicació per part 
dels ajuntaments en la conservació del 
seu territori.

Decàleg de custòdia
Així, amb la bona predisposició dels dife-
rents consistoris, i gràcies a l’ajut de tèc-
nics de custòdia de l’antic Departament 
de Medi Ambient i Habitatge, es van inici-
ar els treballs que, en major o menor grau, 
s’han anat consolidant. L’objectiu final és 
el de redactar un catàleg de custòdia per 
a cadascun dels 10 municipis implicats. 
El primer ha estat Palafrugell, on el ple 
de l’Ajuntament ja ha aprovat el catàleg 
de custòdia del territori, donant així su-
port institucional a la conservació i a la 
custòdia en aquest municipi. En aquests 
moments s’estan finalitzant els treballs en 
els diferents municipis per tal de poder 
presentar la resta de catàlegs al llarg del 
segon semestre d’enguany. 

Paral·lelament, es treballa en la cerca dels 
acords de custòdia en els espais identi-
ficats de més interès. A Palafrugell, per 
exemple s’està redactant un pla de gestió 
de l’espai conegut com a Font d’en Cru-
anyes, un indret molt emblemàtic per al 
municipi, i amb elements relacionats amb 
la vegetació de ribera molt interessants. 
També es treballa amb l’Ajuntament per 
tal d’assolir un acord de custòdia amb el 
propietari.

Un altre exemple és el del Camí de l’Ai-
gua, recorregut amb un alt interès natu-
ral, paisatgístic i cultural, que s’ha recu-
perat des de l’àrea de medi ambient de 
l’Ajuntament de Begur, amb el qual s’està 
redactant l’acord de custòdia per tal de 
garantir-ne la seva gestió i divulgació. En 
aquest cas, l’acord se signarà amb l’Ajun-
tament, ja que l’espai per on recorre el 
camí és ocupat per sòl públic.

L’objectiu final del projecte el centrem en 
la consecució d’un acord de custòdia del 
territori a cadascun dels municipis, i en 
l’edició d’una guia, amb els quatre espais 
de més interès de cada població, que per-
meti mostrar els seus valors, alhora que 
serveixi com a element informatiu i divul-
gatiu.

(1) El camí de l’Aigua al municipi de Begur. Foto: Nereo

(2) La Font d’en Cruanyes a Palafrugell. Foto: Nereo

Custòdia i administracions 
locals: avançar conjuntament
Nereo impulsa, des de fa dos anys projectes de custòdia en els municipis del litoral del Baix Empordà

EXEMPLES DE SOSTENIBILITAT
Autor text:

Francesc Soley i Requena
NEREO, Preservador del medi ambient
www.nereo.org
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Autor text:

Xarxa de Custòdia del Territori 
www.custodiaterritori.org

La custòdia del territori té una trajectòria 
de pocs anys al nostre país i això es tradu-
eix en un marc legislatiu que tot just pren 
forma. Aquí en fem un repàs, en format de 
titulars, per situar-se. També és important 
notar que la custòdia es va iniciar a casa 
nostra, com en la majoria de països, apro-
fitant el marc legal preexistent i general 
en l’àmbit de les associacions, les funda-
cions, els ens públics locals i el dret privat 
i administratiu de contractació, per tant de 
manera molt autònoma i sense una nor-
mativa específica. És quan la custòdia ha 
començat a generar interès social i insti-
tucional que apareixen les primeres nor-
mes que hi fa referència expressa.

La Llei 8/2005, del paisatge és la prime-
ra norma legal en fer referència a la cus-
tòdia del territori; concretament proposa 
fomentar-la com a instrument de concer-
tació per al paisatge. Però, com sovint 
hem demanat, la llei no s’ha desenvolupat 
reglamentàriament en aquesta matèria i 
per tant avui té un efecte més anecdòtic 
que no pas real.

Dos anys llargs més tard, i en l’àmbit es-
tatal, es publica la principal norma que fa 
referència a la custòdia, la Llei 42/2007, 
de patrimoni natural i la biodiversitat on es 
defineix el concepte de custòdia i d’entitat 
de custòdia i s’estableixen les bases per 
als mecanismes de promoció i incentius 
per a la custòdia del territori. Aquesta llei 
conté les bases del què podria ser en un 
futur proper un marc de veritable ordena-
ció i promoció de la custòdia del territori. 
També preveu que s’aprovi un Pla estra-
tègic estatal de patrimoni natural i biodi-
versitat, actualment en elaboració, i que 
establirà noves mesures per al foment de 
la custòdia, com mostren els esborranys 
fins ara consultats. Aquesta llei encara no 
ha estat transposada a l’àmbit català, si 
bé en la darrera legislatura es va iniciar 
un avantprojecte de llei de biodiversitat 
que desenvolupava diferents preceptes 
en relació a la custòdia.  Molt recentment, 
i en un rang normatiu menor, la Genera-
litat de Catalunya ha estat el primer go-

vern a tot l’Estat que ha assignat funcions 
administratives específiques de promoció 
de la custòdia del territori, en el Decret 
342/2011, de reestructuració del De-
partament de Territori i Sostenibilitat de 
competències del TES (article 119.1.n). 
Aquesta és una bona notícia d’inici de 
legislatura, que haurem de veure si dóna 
més força i agilitat administrativa en 
aquesta matèria.

Oportunitats de custòdia
Però a més de les normes amb referèn-
cia expressa a la custòdia també hem 
vist en els darrers anys diferents normes 
sectorials i del dret privat que indirecta-
ment obren oportunitats a la custòdia del 
territori. De forma encara més breu cal 
esmentar la Llei 5/2006, del llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya, relatiu 
als drets reals, que regula el règim jurí-
dic dels drets reals d’aprofitament parcial 
(arts. 563-1 a 563-4). La Llei 1/2008, 
de contractes de conreu inclou els con-
tractes (d’arrendament) relatius a finques 
rústiques amb finalitats de conservació i 
custòdia del patrimoni natural (art. 40), i 
altres avantatges per a les entitats no lu-
cratives arrendatàries de terres agrícoles. 

La xct té a disposició un model tipus de tí-
tol de constitució d’un dret real d’aprofita-
ment parcial amb finalitat de conservació 

del patrimoni natural, i de contracte d’ar-
rendament amb la finalitat de conservació 
del patrimoni natural.

Finalment, cal destacar dos marcs legis-
latius sectorials més específics en els 
quals la custòdia també hi té presència, 
la Llei 22/2009,  d’ordenació sostenible 
de la pesca en aigües continentals, on 
les entitats de custòdia del territori (cus-

tòdia fluvial) i les conservacionistes són 
reconegudes com a entitats tutores del 
riu. I en la Llei 2/2010, de pesca i acció 
marítimes, que no fa referència expres-
sa a custòdia però en l’article 36 obre la 
possibilitat de sol·licitar concessions amb 
finalitats de conservació marina.

Tots aquests marcs legislatius donen ja 
avui diverses oportunitats de desenvolu-
pament de la custòdia a Catalunya amb 
un marc legal coherent. Tanmateix la Co-
missió per al Desenvolupament de la Cus-
tòdia del Territori a Catalunya és un marc 
conjunt entre el Govern i la societat civil 
al qual cal seguir atents per veure futu-
res novetats legislatives, especialment pel 
què fa a la seguretat jurídica i a la fiscali-
tat per a la custòdia.

LEGISLACIÓ I
NORMATIVA

El naixement legislatiu 
de la custòdia del territori
Un repàs per les normes legals que envolten aquesta figura
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AGENDA

Per a més informació: www.cilma.cat

Jornades

Setmana Europea de la Prevenció de Residus
Difondre el concepte de la prevenció de residus al llarg de 
tota una setmana mitjançant la reaització d’activitats, desen-
volupades per responsables de projecte i adreçades a nens, 
joves, públic en general, treballadors, etc.
Dates: del 19 al 27 de novembre de 2011
Lloc: diferents municipis de Catalunya
Més informació: Agència de Residus de Catalunya

Cursos

Curs introducció a la gestió de residus municipals i 
industrials
Dates: del 27 de setembre al 17 de novembre de 2011
Lloc: Barcelona
Més informació: Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya

Curs d’Especialització en Participació Ciutadana en 
Temàtiques Territorials
Definir els conceptes bàsics de la participació ciutada-
na; conèixer la diversitat d’eines i de metodologies per fo-
mentar la participació ciutadana;  conèixer i analitzar casos 
pràctics de participació ciutadana en temàtiques territorials.
Dates: del 7 al 28 d’octubre de 2011 (divendres)
Lloc: Olot
Més informació: Fundació UdG Innovació i Formació i 
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot

Noves tendències en enllumenat públic
Curs pràctic per conèixer casos reals amb la visita a dife-
rents instal·lacions.
Dates: del 14 d’octubre al  18 de novembre de 2011 (1 dia 
a la setmana)
Lloc: Barcelona
Més informació: Diputació de Barcelona

Control de la contaminació acústica
Es treballarà amb exemples, gràfics, informes reals i es 
faran servir els sonòmetres que portin els tècnics.
Dates: del 20 d’octubre al 24 de novembre de 2011 (un dia 
a la setmana)
Lloc: Barcelona 
Més informació: Diputació de Barcelona

Premis

Premi Medi Ambient CILMA 2011
L’objectiu d’aquest premi és el de reconèixer les actuacions 
en l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat, especialment 
pel que fa al canvi climàtic. La dotació d’enguany és un únic 
premi de 5.000 euros.
Data límit: 31 de desembre de 2011
Més informació: CILMA

Ajuts

Avanç dels ajuts en l’àmbit d’estalvi i eficiència 
energètica
Data prevista de publicació: octubre de 2011
Més informació: Institut Català d’Energia

Publicacions

Oportunitats per a la custòdia del territori als munici-
pis. Guia pràctica per a ajuntaments i entitats locals
Autors:  X. Basora, J. Gordi, X. Sabaté i E. Vicente. 2005
Dipòsit legal: L-173/2005
Edita: Fundació Territori i Paisatge-Obra Social Caixa Cata-
lunya / Xarxa de Custòdia del Territori

La Custòdia del Territori, a l’abast de tothom, Guia per 
divulgar la custòdia del territori. Xarxa de Custòdia del 
Territori
Autors: Basora X. i Carrera S.
Dipòsit legal: B-40453/09
Edita: Xarxa de Custòdia del Territori

Ciutats Respectuoses amb el Clima
Un catàleg (en anglès) de bones pràctiques amb iniciatives 
de municipis europeus per prevenir i combatre els efectes 
del canvi climàtic.
Autors: diversos
Dipòsit legal: ISBN 978-963-7380-24-2
Edita: Presidència de la Unió Europea

Senyals 2011. La globalització, el medi ambient i tu
Últim informe publicat per l’Agència Europea de Medi 
Ambient (AEMA) que analitza els canvis en les pautes de 
les malalties, la intensificació de la competència mundial 
pels recursos naturals, l’augment de la producció total de 
substàncies químiques, així com l’ús intensiu d’energia en 
els models de desenvolupament urbà.
Autors: Agència Europea del Medi Ambient
Dipòsit legal: ISBN 978-92-9213-177-7
Edita: Oficina de Publicacions de la Unió Europea

Enllaços

Xarxa de Custòdia del Territori
Organització sense ànim de lucre que facilita les iniciatives 
voluntàries de conservació de la natura, el paisatge i el patri-
moni cultural en finques privades i municipals.
http://www.custodiaterritori.org

Viu la Terra
Web divulgatiu 2.0 amb notícies, activitats, etc. per a la 
ciutadania en general, relacionades amb la custòdia del 
territori. També disposa de butlletí d’activitats setmanal. 
http://www.viulaterra.cat  

Autoritat del Transport Metropolità de Girona 
(ATM de Girona)
El Consorci del Transport Públic de l’àrea de Girona és un 
consorci per coordinar el sistema de transport públic de 
viatgers en l’àmbit territorial format pels municipis de les 
comarques del Gironès, part del Pla de l’Estany i part de la 
Selva.
http://www.atmgirona.cat/

Aigua en Temps Real
Una eina, amb prop d’un any de funcionament, desenvolu-
pada de manera conjunta per l’Agència Catalana de l’Aigua 
i el Servei Meteorològic de Catalunya que permet informar 
sobre la pluja i la seva repercussió en el territori.
http://aca-web.gencat.cat/aca/aetr/index.html
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