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PEL BON ÚS DE DELS VALORS I RECURSOS NATURALS, CULTURALS I PAISAGÍSTICS

La Xarxa de Custòdia del Territori
vol tenir cura de la terra
La Fundació n’és membre des de gener d’enguany

JÚLIA GARCIA  

La Fundació Catalana de l’Es-
plai és membre de la Xarxa
de Custòdia del Territori des

del gener de 2010. La Xarxa de
Custòdia del Territori (xct) és una
organització sense ànim de lucre
constituïda per entitats, institu-
cions i persones que volen impul-
sar el desenvolupament i l’ús de la
custòdia del territori al nostre país.

Custòdia ve del llatí "custodia/cus-
todiae"; guardar, conservar, res-
pectar o tenir cura. La xct creu en
la necessitat i en l’oportunitat de
capacitar la societat civil perquè
pugui tenir un paper actiu i directe
en la conservació del territori.

Implicar els propietaris 
La custòdia del territori és un con-
junt d’estratègies i instruments
que pretenen implicar els propie-
taris i usuaris del territori en la
conservació i el bon ús dels valors
i els recursos naturals, culturals i
paisatgístics.
Per això, la custòdia del territori
requereix la implicació directa i
activa de la societat civil, d’una
banda, i d’aquelles persones que
són propietàries o usuàries de te-
rrenys forestals, agrícoles o urbans,
de l’altra.

La importància de la custòdia 
Conservar els nombrosos serveis i
beneficis que ens aporten els espais

naturals, mantenir els paisatges 
que ens identifiquen i dels quals
tant en gaudim i aturar la pèrdua
d’espècies animals i vegetals són
reptes que està afrontant la huma-
nitat des de fa dècades. Assolir
aquests reptes depèn de tothom.

En països com Catalunya, una gran
part dels terrenys que cal conservar
es troben en finques de propietat pri-
vada; és imprescindible, doncs, im-
plicar i donar suport als propietaris
d’aquestes finques per aconseguir
els reptes indicats. 

Com es porta a la pràctica?
Mitjançant pactes voluntaris que
acorden les entitats de custòdia
del territori i els propietaris dels
terrenys a conservar, i que establei-
xen compromisos per a les dues
parts dirigits a mantenir o recuperar
el patrimoni natural o cultural de les
finques objecte d’aquests pactes.

Aquests pactes s’anomenen acords
de custòdia, es fixen per escrit en
un contracte i comporten una col·la-
boració contínua entre l’entitat i el
propietari, amb una durada també
pactada, que beneficia les dues
parts.

Aquests acords es basen en el
principi de voluntarietat, és a dir,
les parts hi accedeixen sempre de
forma voluntària, sense cap tipus
d’imposició.

Què et va impulsar a crear una entitat tant inno-
vadora, quan ha havia  tan pocs referents propers,
ara fa 7 anys? 
Una visió de necessitat, compartida amb unes quan-
tes persones, perquè el país donés sortida a moltes
oportunitats embrionàries de participació social per
conservar el territori. A més, la Declaració de Montes-
quiu de custòdia del territori (2000) i els 61 suports
que va rebre van ser claus en el procés.

Quines estratègies trobes determinants per la
promoció de la custòdia del territori?
Voluntarietat, acord, autonomia de les parts, partici-
pació social en sentit ampli i treball en xarxa. 

Què és el que us resulta més gratificant, perso-
nalment, a l’equip que treballeu a la Xarxa? 
El contacte regular amb les entitats de custòdia i altres
organitzacions i persones disposades a col·laborar en la
custòdia. Veure créixer les relacions en el si de la xarxa,
amb un sentit de treball en comú, de pertinença, d’es-
tar assolint, entre tots, reptes que, individualment, no
ens podríem plantejar. I això, tots plegats, entitats peti-
tes i grans, institucions públiques i privades. És intens i
vol esforç, però genera una gran riquesa.

I ja per acabar, quines creus que són les potencia-
litats de la Fundació Catalana de l’Esplai en el
camp de la custòdia, i també per què no, quins 
seran els factors que haurem de superar?
El món de l’esplai i el jovent té molt a dir en la custòdia,
i al costat d’entitats d’escoltisme que ja són a la xct,
crec que es pot avançar en models i en experiències
concretes que innovin i resolguin oportunitats molt
concretes. El treball educatiu i de voluntariat que feu,
en concret al Delta del Llobregat i en cases de colònies,
segur que incorporarà la custòdia aviat. En el procés
haureu de descobrir nous mètodes i aliances i donar
forma a la custòdia des del món de l’esplai. 

“El món de l’esplai i el jovent té molt a dir en la custòdia” 

Jordi
Pietx
Director de la Xarxa de
Custòdia del Territori

Conversant per conservar. Pietx amb Pere Garet, un propietari que ha firmat un acord de custòdia amb
el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis del MIT que li ha permès poder tenir cura d’aquesta terra 
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Experiència: La Fundació Catalana de l’Esplai i la Custòdia del Territori

En el marc de la custòdia del terri-
tori, des de la Fundació Catalana
de l’Esplai ja existeixen algunes
línies de treball:
1. Les intervencions en el territori
que es fan cada any amb tots els
camps de treball.
2. Les intervencions puntuals que
es realitzen a les finques de les 
cases de colònies (pla de Gestió Fo-
restal a l’equipament de Sau, col·lo-
cació de caixes-niu i menjadores a
l’entorn de les cases...).

Amb ajuntaments i entitats
naturalistes
Però, a més a més, en el marc 
de la xct, es vol projectar aques-
tes accions a través d’acords de
custòdia amb ajuntaments i fins 
i tot entitats naturalistes, que aju-
din a generar projectes de millora
de la gestió ambiental, que perdu-
rin al llarg del temps i que perme-
tin accions ambientals d’interès
per als esplais i els grups d’usua-
ris de les instal·lacions.

Al Delta del Llobregat
Paral·lelament, es pensa en la pos-
sibilitat de generar un projecte de
custòdia amb propietaris privats
del Delta del LLobregat, on es-
plais de la zona i propietaris agrí-
coles i forestals, creïn vincles i
oportunitats de reconeixement i
valoració del territori del Delta. El
projecte encara està per definir, i
caldrà la complicitat de les entitats
i administracions més vinculades
al territori. 

Els camps de treball són una experiència de cura del territori
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2007 2009

Superfície custodiada 147.482 ha 211.337 ha

Nre. Acords de custòdia 445 629

Nre. d’Entitats de custòdia 68 74

Síntesi del IV Inventari d’acords i entitats de 
custòdia a Catalunya, Balears i Andorra  del 2009
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