
MEMÒRIA 2018
ActIvItAts I REsultAts



2

MEMÒRIA 2018
Activitats i resultats

Publicació de distribució a les entitats, institucions i persones vinculades a 
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demanem que, en fer-ho, citeu la font d’informació.
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AssEMBlEA ANuAl DE lA Xct

El 21 de juny es va aprovar a l’Assemblea General Ordinària de 
membres de la XCT, juntament amb els membres de la XVAC, la 

fusió entre les dues xarxes, i la proposta d’elaboració 
d’un Pla Estratègic XCT-XVAC. 

Prèviament es va fer un procés participatiu demanant la 
opinió sobre el Nom, Missió i el sistema de quotes a les entitats 
membre. Els resultats van servir d’inci pel debat que es va dur a terme 
sobre el procés de definició de la nova entitat. 

sEtMANA DE lA NAtuRA

Del 24 de maig al 5 de juny, es va celebrar la Setmana de la Natura, una 
iniciativa conjunta de la XCT i la XVAC que té per objectiu principal 

conscienciar la ciutadania de la importància de conservar el nostre 
territori. 

El projecte va comptar amb el rècord de 407 
activitats repartides en les quatre províncies 
i amb la implicació de 248 organitzacions 

(associacions, fundacions, ens locals, 
empreses, etc). Les activitats organitzades 

tenien per objectiu implicar a la ciutadania 
en la protecció de la natura a través de jornades 

de voluntariat ambiental, sortides i visites guiades, tallers, 
conferències, cursos, jornades tècniques, exposicions i 
documentals. 

En total es van implicar més de 30.000 persones i 
es va tenir una destacable presència als mitjans de 
comunicació.

Es va comptar amb diversos padrins com l’Ada Parellada, 
la Pilarín Bayés, en Francesc Mauri, Els Amics de les Arts 
i l’Albert Bosch, que a través de vídeos promocionals 

van mostrar el seu vincle 
amb la natura. També es va 
comptar amb la implicació de 
Centres de documentació dels 
Parcs Naturals i amb els Agents 

coMuNIcAcIó I IMplIcAcIó cIutADANA1.

http://www.xct.cat/news/ca/2016/07/07/0009/l039assemblea-al-congost-de-mont-rebei-va-ser-tot-un-exit-
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ultRA clEAN MARAthoN 2018

En el marc de la Setmana de la Natura, la XCT, la XVAC i l’Agència de Residus de 
Catalunya, amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Obra 

Social “la Caixa” van organitzar l’Ultra Clean Marathon (UCM), del 13 
al 19 de maig. 

L’UCM, va consistir en realitzar 7 maratons durant 
7 dies, és a dir, un total de 295 km corrent i 

recollint residus per diferents zones d’alt valor 
paisatgístic i natural de Catalunya. En total es 

va aconseguir recollir 2 tones de residus. 

Durant aquestes 7 etapes vam comptar amb la 
implicació dels ambaixadors Albert Bosch i Nicole Ribera, que 

van realitzar les 7 maratons complertes. També es va comptar 
amb la participació d’empreses, escoles i voluntaris 
individuals que van recórrer part dels trams. 

En diverses etapes es van alliberar aus procedents de 
centres de recuperació. Es va comptar amb un ampli suport 
de diverses empreses i institucions, gràcies al qual es va 
poder finançar aquest 
esdeveniment innovador 
i nou a casa nostra.

cIclE DE DEBAts sAlut I NAtuRA

El Cicle de Debats Salut i Natura tenia com a objectiu posar de 
manifest la contribució de la natura a la salut de les persones, 

promovent la importància de disposar d’un entorn ben conservat 
amb una rica biodiversitat per garantir un desenvolupament humà 

més sostenible social, econòmic i ambientalment.

La jornada inicial del cicle va comptar amb experts de referència que 
van mostrar estudis recents sobre com el contacte amb la natura afavoreix 

el benestar, la salut i el desenvolupament sostenible. Destaquem la presència 
del Dr. Qing Li, expert internacional en teràpia i medicina forestal i metge al Nippon 

Medical School Hospital de Tòquio. A més, el cicle va promoure el debat en el marc de tres 
jornades de treball: “Com generem territoris sans i sostenibles?”, “Com construïm ciutats saluda-
bles?” i “Com garantim l’accés equitatiu a la natura?”.

A la jornada final (gener 2019) es va presentar la Declaració sobre la Interdependència entre salut i 
natura a Catalunya, que inclou principis bàsics sobre el binomi salut-natura, així com una estratègia 
d’acció a Catalunya a partir del treball en xarxa dels diferents actors implicats.
El projecte va ser seleccionat per la covocatòria del Palau Macaya de l’Obra Social “la Caixa”.

coMuNIcAcIó I IMplIcAcIó cIutADANA1.
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REuNIoNs AMB lA coNsERllERA 
D’AgRIcultuRA, RAMADERIA, pEscA I 
AlIMENtAcIó I AltREs AgENts clAu

El dia 3 de desembre la XCT es va reunir amb la Consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la Honorable 
Teresa Jordà, i amb les Directores i Directors Generals d’Agricultura 
i Ramaderia (Sra. Elena Guillaumes), Desenvolupament Rural (Sr. 
Oriol Anson), i Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi (Sra. Montserrat 
Barniol).

A més, durant el 2018 es van realitzar diverses reunions estratègiques amb 
altres agents clau del món agrari per avançar en una col·laboració que permeti 
incorporar elements de conservació en la gestió d’espais agraris i la seva activitat 
productiva, destacant la trobada amb el responsable de planificació estratègica de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i també amb tècniques de l’Associació Arran de Terra.

També s’han fet reunions amb els responsables del nou Pla de Desenvolupament Rural de Catalunya 
(PDR) i altres sectors clau com professors del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, per a la seva definició.

lA Xct Es REuNEIX AMB QuIM toRRA

El 30 de juliol, el President de Catalunya Quim Torra acompanyat de Ferran 
Miralles, Director General de Polítiques Ambientals i Josep Rius, Director 

de l’Oficina del President, van rebre a representants de la 
XCT i de l’O3sac per a tractar aspectes clau i reptes 
actuals per a la preservació del medi ambient 
i la conservació del patrimoni natural a 
Catalunya.

La XCT va exposar el seu paper actiu 
en favor de la conservació del territori 

a partir de la custòdia del territori. 
Es va instar al President de la Generalitat a 

implementar i adaptar la legislació en matèria de natura i 
conservació del territori, i a cercar fórmules de finançament 
idònies per garantir un funcionament estable del tercer 
sector ambiental. Un dels seus principals compromisos 
va ser treballar per l’aprovació d’incentius fiscals per a la 
custòdia en els pressupostos del 2019. 

El President es va mostrar molt interessat amb la custòdia 
del territori i en tota la tasca que desenvolupen les entitats 
del tercer sector en favor de la conservació de la natura a 

INcIDèNcIA polÍtIcA I socIAl2.

http://www.xct.cat/news/ca/2016/12/02/0001/el-president-puigdemont-rep-a-la-xct-i-mostra-el-seu-compromis-amb-la-custodia-del-territori
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INcENtIus fIscAls I REgIstRE DE fINQuEs AMB INIcIAtIvEs cÍvIQuEs I 
pRIvADEs DE coNsERvAcIó DEl pAtRIMoNI NAtuRAl I lA BIoDIvERsItAt

En el darrer any, des de l’XCN, juntament amb la Fundació ENT i la DGPA, s’ha treballat en una 
proposta d’incentius fiscals favorables a la conservació i custòdia del territori. Al setembre es 

van presentar sis propostes d’incentius a incorporar a la Llei d’acompanyament dels 
pressupostos: 

1. Deducció en l’IRPF pels titulars de finques en custòdia.

2. Bonificació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Ju-
rídics Documentats (ITPAJD) per transmissions de finques en custò-

dia.

3. Reducció a la base imposable de l’Impost de Successions i 
Donacions en relació a finques ubicades en terrenys inclosos 
al PEIN, XN2000 o en finques en custòdia.

4. Deducció en l’IRPF del valor de les finques donades a 
entitats de custòdia.

5. Deducció de la quota de l’IRPF per donacions a entitats 
ambientals.

6. Deducció de la quota íntegra autonòmica de l’IRPF per 
inversions de millora de finques en custòdia. 

El Departament d’Economia va denegar la incorporació 
d’aquestes propostes amb la premissa que la seva aplicació 

està condicionada a l’aprovació d’un registre administratiu que 
acrediti les finques en custòdia i validi els acords de custòdia. 

Al llarg de l’any també hem treballat en la creació d’un registre de 
finques amb iniciatives de custòdia i conservació privada en el qual 

s’inscriguin aquelles finques en les que es duen a terme iniciatives de 
conservació cívica o privada del patrimoni natural i la biodiversitat a Cat-

alunya. Aquest nou plantejament de les bases del registre permetrà incloure 
aquelles iniciatives de conservació privada en les que només hi intervé el propi-

etari privat o l’entitat de custòdia com a titular de la finca, sense un contracte o un altre 
instrument jurídic. Així mateix, amb el registre de finques deixem enrere el terme “acord”, atès que 
considerem que és un concepte que pot portar a confusió i que només recull els títols de naturalesa 
contractual pels quals es constitueixen drets/obligacions de les parts. 

Aquest registre s’ha d’aprovar per Decret de la Generalitat, de manera que durant aquest 2018 s’ha 
dut a terme la consulta prèvia a l’elaboració de la proposta, amb resultat favorable, i s’ha treballat en 
una proposta de redactat, que actualment estan analitzant els serveis jurídics de la DGPA. 

INcIDèNcIA polÍtIcA I socIAl2.
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IMpuls DE lA custÒDIA MuNIcIpAl A 
lA DEMARcAcIó DE BARcEloNA

La Diputació de Barcelona i la XCT van desenvolupar un Pla 
de treball destinat a difondre i impulsar la custòdia municipal. 
A partir del desenvolupament de recursos tècnics, l’oferta de 
formació especialitzada i el suport per al desenvolupament 
d’acords de custòdia es pretén que la custòdia municipal faci 
un salt qualitatiu i es converteixi en un instrument útil i efectiu, 
complementari dels que ja existeixen.

Dins aquest marc, la XCT ha elaborat una Guia de 
custòdia Municipal (pendent de publicar), amb 

l’objectiu de contextualitzar el paper dels ens públics 
locals en l’escenari actual i potencial de la custòdia 
del territori a Catalunya. També va organitzar una Jornada 
sobre “Bases legals per a la custòdia del territori en l’administració 
local”, destinada principalment a secretaris i interventors municipals, 
una sortida tècnica al Garraf en la que l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, juntament amb el Consorci de Colls i Miralpeix i GarrafCoopera, 

van donar a conèixer els projectes de custòdia actuals. També es va 
realitzar una sortida tècnica a Collserola, visitant el Bosc Gran de Can catà, 

on hi ha un acord de custòdia municipal. 

  custÒDIA uRBANA Al pANtà DE lA foIXARDA

El juliol vam iniciar un nou projecte amb l’objectiu de potenciar la 
infraestructura verda urbana a partir d’acords de custòdia per a 

promoure l’adaptació de les ciutats al canvi climàtic. El 
projecte va consistir en seleccionar una parcel·la 
pública on es signés un acord de custòdia entre 
l’Ajuntament de Barcelona (propietari) i 
una entitat de custòdia i desenvolupar-
hi accions d’un pla de gestió de l’espai 

per fomentar la biodiversitat urbana 
i enfortir l’adaptació de la ciutat al 

canvi climàtic.

El projecte es realitza en col·laboració 
amb l’Ajuntament de Barcelona i compta amb la participació 
de l’Associació Paisatges Vius i l’Associació Hàbitats com 
a entitats de custòdia. Està previst realitzar una jornada 
de transferència de coneixement a Palma de Mallorca, 
on es difondran els coneixements adquirits durant el 
projecte (abril 2019). Aquest projecte finalitza el mes 
de juny de 2019 i compta amb el suport de la Fundación 
Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica.

supoRt Al DEsENvolupAMENt DE  lA 
custÒDIA DEl tERRItoRI

3.

http://www.xct.cat/news/ca/2016/11/25/0002/la-jornada-anual-de-la-xct-es-consolida-amb-un-programa-extens-i-un-exit-de-participacio
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foRMAcIó soBRE custÒDIA A gEstoRs 
D’EspAIs pRotEgIts I REpREsENtANts DE 

sERvEIs tERRItoRIAls DEl DEpARtAMENt 
DE tERRItoRI I sostENIBIlItAt

El 12 de juny es va dur a terme una sessió formativa de 
custòdia dirigida a representants dels Serveis Territorials i 

gestors d’espais naturals protegits del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

Durant la sessió es van donar les bases sobre 
què és la custòdia del territori i es van exposar 

exemples d’entitats que fan custòdia en espais 
naturals protegits (parcs naturals principalment) i en 

parcs que actuen o han actuat com a entitat de custòdia. 

Gràcies a la jornada es va poder identificar una sèrie de 
limitacions legals i de principis que dificulten que els parcs 
actuïn com a entitat de custòdia. Es va concloure que la 
millor opció és implicar alguna entitat de custòdia i que el 
parc actuï com a mediador o facilitador, sempre en estret 
contacte amb l’entitat.

IMpulsEM lA custÒDIA Al BAIX EBRE I Al MoNtsIà

El Consorci per el Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, i juntament 
amb el Grup d’Acció Local (LEADER),  van impulsar un projecte per cercar 

oportunitats per la custòdia a les dues comarques en qüestió, 
en el quan vam participar. Vam realitzar una cartografia 

detallada dels llocs d’interès a ser custodiats (a 
partir de dades de camp i cartogràfiques), es 

va cercar propietaris de finques interessats 
en la custòdia i es va implicar el teixit 

empresarial en el suport a les entitats. 
També es va potenciar els projectes de 

custòdia existents i es va treballar per la 
implantació de nous projectes.

A més, el setembre es van realitzar dues jornades formatives, 
una dedicada a oportunitats que ofereix la custòdia 
municipal per a promoure la conservació del patrimoni 
natural i una altre on es van donar a conèixer projectes 
de custòdia de la zona, dirigida especialment a ens locals i 
entitats socials i ambiental.

supoRt Al DEsENvolupAMENt DE  lA 
custÒDIA DEl tERRItoRI

3.
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pARtIcIpEM Al gRup opERAtIu REtA

Hem participat al Grup Operatiu RETA, juntament amb 
altres entitats catalanes i extremenyes. El Grup té per 
objectiu promoure eines innovadores per fomentar el relleu 
generacional al camp. Per assolir-ho es va redactar un Projecte 
Innovador per la creació de la Xarxa d’Espais Test Agraris de 
l’Estat Espanyol, en el que es preveu involucrar altres territoris 
en la dinamització i articulació de les estratègies de suport al relleu 
generacional dels nous actors agraris durant els propers 2 anys.

Els Espais Test Agraris, són finques condicionades per a 
exercir algunes activitats agràries per tal de testejar projectes 
agrícoles o ramaders en un entorn segur, i així facilitar la incorporació 
progressiva de persones noves al camp.

El projecte ha estat liderat per l’Associació 
d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA).

INIcIA El pRojEctE lIfE BIoRgEst

El passat novembre va iniciar el projecte LIFE Biorgest, del qual som socis, 
que coordina el Consorci Forestal de Catalunya (CFC). Els altres socis 

del projecte són: el Centre de la Propietat Forestal (CPF), el 
Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de 
Catalunya (CTFC), el Centre de Recerca Ecològica 
i Aplicacions Forestals (CREAF) i el Centre 
National de la Propriété Forestière 
(CNPF). El projecte compta amb el 

suport del Departament de Territori 
i Sostenibilitat i del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació de la Generalitat de 

Catalunya, com a socis cofinançadors.

En aquest projecte, que s’allargarà fins el 2023, es busca 
la innovació en la gestió forestal per a la millora de la 
biodiversitat en els boscos mediterranis. Per assolir-ho 
es signaran acords amb els propietaris d’un conjunt de 
finques on s’aplicaran diferents models de gestió. També 
s’hi farà el seguiment dels efectes ecològics, silvícoles. Per 
últim s’analitzarà l’impacte socioeconòmic del projecte. 

supoRt Al DEsENvolupAMENt DE  lA 
custÒDIA DEl tERRItoRI

3.
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pRoMocIó I DIfusIó DE lA INIcIAtIvA 
DEl 0.5% DE l’IBI A pRojEctEs DE 
custÒDIA MuNIcIpAl

El setembre, es va organitzar un webinar per informar als 
Ajuntaments de la proposta de destinar el 0,5% de l’IBI a 

projectes de custòdia municipal. La jornada va comptar amb la 
col·laboració del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient 

(CILMA) de la Diputació de Girona.

En relació amb aquest tema, durant l’any 2018, 
4 nous municipis es van sumar a la iniciativa i van 

aprovar la implementació del 0’5% de l’IBI a projectes de 
conservació pel seu municipi. És el cas de Planes d’Hostoles, 

Rubí, Vilanova i la Geltrú i Montblanc. Amb aquests 4, ja són 9 els 
municipis que ho implementen.

ADAptAcIó Al cANvI clIMàtIc EN pRojEctEs DE custÒDIA DEl 
tERRItoRI

Vam dur a terme el projecte “Adaptació al Canvi Climàtic en Projectes de Custòdia del Territori”, 
gràcies al suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica. 

Amb l’objectiu de fomentar la incorporació de mesures d’adaptació al canvi climàtic 
en els projectes de custòdia es va publicar la “Guia pràctica sobre com 

planificar els projectes de custòdia per adaptar-se 
al canvi climàtic a les regions especialment 

vulnerables d’Espanya”. La guia inclou els 
resultats dels 4 projectes que van ser 

assessorats pel projecte com a proves 
pilot i que serviran de referència per 

altres projectes de custòdia.

El projecte es va dir a terme 
juntament amb el Foro de 
Redes y Entidades de Custodia 
del Territorio (FRECT). 

supoRt Al DEsENvolupAMENt DE  lA 
custÒDIA DEl tERRItoRI

3.

http://www.xct.cat/news/ca/2016/11/25/0002/la-jornada-anual-de-la-xct-es-consolida-amb-un-programa-extens-i-un-exit-de-participacio
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 joRNADA ANuAl DE lA Xct

El novembre es va celebrar la Jornada Anual XCT-XVAC a la seu de l’Institut 
d’Estudis Catalans, en la qual van assistir 80 persones. La jornada va ser 

inaugurada per en Ferran Miralles, DG de Polítiques Ambientals, i 
per en Marc Vilahur, president de la XCT. A continuació va 
tenir lloc la conferència d’Unai Pascual (professor de 
la Fundació Ikerbasque i investigador del Basque 
Centre for Climate Change), que va posar de 
manifest quins són els valors de la natura 

tot analitzant el vincle emocional que 
hi tenim.

La jornada continuà amb 2 tallers de 
formació i debat paral·lels: la Fundación Global Nature va 
presentar els diversos projectes de custòdia agrària de la 
seva entitat i l’empresa Valores & Marqueting va parlar sobre 
els principals aspectes a tenir en compte per aconseguir 
finançament privat pels projectes. Posteriorment, va tenir 
lloc la ronda de comunicacions curtes, durant les quals es 
van presentar un total de 18 projectes i iniciatives en 3 
sales en paral·lel de diverses temàtiques i àmbits (projectes 
de voluntariat ambiental, projectes de custòdia agrària, de 
custòdia municipal, etc).

Finalment, s’acabà amb 4 tallers formatius: l’Associació 
Montis de Portugal, va presentar el seu programa de 
voluntariat ambiental;  tècnics del Departament de Territori 
i Sostenibilitat i Aprèn Serveis Ambientals, parlant sobre la 
recollida, emmagatzematge i gestió de dades de biodiversitat; 
Colectic va fer un repàs d’eines tecnològiques per a gestió de les 
entitats (a nivell comptable, organitzatiu i de comunicació), i finalment 
es va realitzar un taller sobre la Xarxa Natura 2000 i les entitats de 
custòdia, de la mà de tècnics del Departament de Territori i Sostenibilitat i 
l’Asociación Galega de Custodia do Territorio.

cApAcItAcIó I supoRt A lEs ENtItAts DE 
custÒDIA

4.

http://www.xct.cat/news/ca/2016/11/25/0002/la-jornada-anual-de-la-xct-es-consolida-amb-un-programa-extens-i-un-exit-de-participacio
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joRNADA soBRE fINANçAMENt EuRopEu 
pER ENtItAts DE custÒDIA

 A l’octubre vam organitzar una jornada sobre el finançament 
europeu per a entitats de custòdia. L’objectiu era mostrar a les 

entitats de custòdia del territori i altres interessats, quines són 
les oportunitats presents i futurs que ofereix la Comissió Europea 

per a finançar projectes de conservació de la natura. 

Durant la jornada es va exposar 
l’experiència de 4 organitzacions que han 

utilitzat fons europeus per la conservació de 
la natura a Catalunya. Les entitats van exposar 
les oportunitats i dificultats. que suposa rebre 
finançament europeu.

Es va acabar la jornada amb un debat final sobre 
propostes de millora del finançament, noves 
oportunitats  i escenaris de futur.

guIA DE BoNEs pRàctIQuEs pER A lA custÒDIA DEl tERRItoRI

Gràcies al finançament rebut de la Fundación Biodiversidad del Ministerio 
para la Transición Ecológica, es van poder publicar els capítols que 

faltaven de la Guia de Bones Pràctiques per a entitats de 
custòdia del territori. 

En concret es van editar els capítols: 1. Definició 
estratègica de l’entitat, 2. Funcionament 

de l’òrgan de govern, 3. Gestió interna, 
5. Gestió econòmica i financera, 6. 

Captació de fons, 7. Gestió de 
l’equip humà i voluntariat i 8. 

Base social. 

En el marc d’aquest projecte 
també es van elaborar els 
capítols corresponents el Manual 
d’implementació de les bones pràctiques per la gestió 
d’entitats de custòdia.

La Guia de Bones pràctiques per a entitats de custòdia és 
un manual per el disseny i l’execució de bons projectes 
de custòdia del territori, així de com gestionar les 
entitats per enfortir els seus projectes i garantir-ne la 

cApAcItAcIó I supoRt A lEs ENtItAts DE 
custÒDIA

4.
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gRup DE tREBAll DE custÒDIA MuNIcIpAl 
(gtcMu) 

El GTCMu en col·laboració amb l’Ajuntament de 
Sant Julià de Ramis va organitzar la sortida tècnica 

per a poder conèixer dues iniciatives de custòdia 
municipal el febrer. En primer lloc, es va visitar la riera 
de la Rassa i es van presentar les actuacions fetes per recuperar 
aquest espai com a eix vertebrador de la mobilitat no motoritzada i 
com a espai públic emblemàtic. Seguidament es va presentar l’acord 
entre l’Ajuntament i un propietari privat per a la custòdia d’una finca 

forestal amb l’objectiu de posar en valor l’espai i facilitar l’accés de la 
població local. Prèviament a la visita, es va celebrar una reunió del Grup 

de Treball de Custòdia Municipal.

gRup DE tREBAll DE custÒDIA fluvIAl (gtcf) 

Al llarg del 2018 el GTCF va realitzar 3 reunions de treball (a Barcelona, a 
Cubelles i a Linyola).

El GTCF va col·laborar en l’acte de presentació del 15 de 
març al Palau Robert de Barcelona, dels convenis 
de custòdia fluvial de l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) així com la línia d’ajuts 
per a la custòdia fluvial, que es van 
aprovar a finals de gener. 

El juliol es va organitzar una 
sortida tècnica al riu Foix a 

Cubelles, per parlar dels cabals 
ambientals.  

El novembre es va realitzar una jornada 
tècnica a la Casa Canal de Mollerussa també relacionada 
amb els cabals ambientals: reptes, perspectives i 
exemples d’aplicacions. La jornada va tenir com a 
objectiu debatre el tema dels cabals ambientals des de 
diferents perspectives. Per la tarda es va realitzar una 
sortida a la Séquia de Linyola, on es va observar com 
afecta la regulació dels cabals ambientals a aquest espai.

A més, es va realitzar un treball de gabinet pel seguiment 
i implementació dels nous convenis de custòdia fluvial 
entre l’ACA i les entitats. També es va treballar amb les 
administracions catalanes per a la concreció d’ajudes a la 
conca de l’Ebre.

tREBAll EN XARXA 5.
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gRup DE tREBAll DE custÒDIA AgRàRIA (gtcA) 

Durant el 2018, el GTCA va fer 2 reunions de treball (a Vic i a la seu del 
Consorci de la Vall del Ges, Oris i Bisaura) i 3 jornades formatives 

sobre diversos aspectes vinculats amb el sector 
agrari i la conservació del patrimoni natural. 

Aquestes jornades van formar part del 
Pla de Transferència Tecnològica del 

Departament d’Agricultura (PATT) 
de la Generalitat de Catalunya: 

• Jornada tècnica “Gestió 
dels microorganismes del 

sòl a partir del compost per 
a millorar els rendiments 

productius d’una 
explotació”, organitzada per 
l’Espigall (maig, Bigues i Riells). 

• Jornada tècnica “Iniciatives i 
experiències d’interès per a l’impuls a la producció 
ecològica de l’Alt Empordà”, organitzada per IAEDEN 
(octubre, a Castelló d’Empúries). 

• Jornada tècnica “Les varietats tradicionals d’horta, 
una via per l’increment de l’eficiència productiva”, 
organitzada per l’Espigall (octubre, a Bigues i Riells).

També es va treballar en la redacció d’un projecte innovador 
que té per títol Desenvolupament d’estratègies innovadores 

per a la planificació de finques agràries per mitjà de la 
custòdia del territori, com a eina per fer compatible la creació 

de productes d’alt valor afegit amb la conservació del patrimoni 
natural i que s’emmarca en els ajuts 

del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Agricultura per 

a la creació i funcionament de Grups 
Operatius de l’Associació Europea per 

a la Innovació en matèria de productivitat i 
sostenibilitat agrícoles. La proposta pretén revertir 

la tendència de pèrdua de biodiversitat associada a 
la intensificació de l’activitat agrària per la manca de 
viabilitat econòmica de les explotacions.

tREBAll EN XARXA 5.

http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_actualitat.html
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gRup DE tREBAll DE custÒDIA MARINA 
I lItoRAl (gtcMIl)

Durant l’any 2018, el GTCMiL va realitzar 2 visites de 
camp, coincidint amb les reunions de grup, que van 
permetre conèixer experiències diverses de custòdia 
marina i litoral:

• Abril, a l’Espai la Pletera, a l’Estartit, Torroella de 
Montgrí.

• Octubre, a la costa de l’Ametlla de Mar, Baix Ebre.

El setembre es va participar a una Jornada Tècnica de custòdia 
a Palma de Mallorca, organitzada per l’ICTIB, per a exposar les 
experiències en custòdia marina i litoral de Catalunya. 

A l’octubre, el grup es va reunir amb el 
Servei de Gestió del Litoral de la Generalitat 

de Catalunya per a exposar les necessitats 
com a grup, i valorar la possibilitat de treballar 
per aconseguir un conveni per desenvolupar 
actuacions de conservació del patrimoni natural litoral 
i marí en espais de Domini Públic Marítim Terrestre. 

Finalment, el novembre es va participar a la taula d’experts 
de l’Estrategia de gobernanza de la RN2000 marina del Life 

Intemares.

gRup DE tREBAll DE custÒDIA foREstAl (gtcfo)

El GTCFo es va reunir el novembre a Campelles amb la finalitat de millorar la 
organització interna del grup, convidant noves entitats i persones que 

puguin aportar coneixement i experiència en la custòdia forestal. 
Es va aprofitar per a organitzar una jornada tècnica, en 
col·laboració amb el Consorci d’Espais d’Interès 
Natural del Ripollès, sota el títol: “Gestió Forestal 
i Conservació de la Biodiversitat als Boscos 

Públics de Titularitat Municipal inclosos a la 
XN2000 del Ripollès”. 

El GTCFo també va participar en una sèrie de 
reunions convocades per la DG d’Ecosistemes Forestals i Gestió 
del Medi, anomenades “Món Rural-Món Urbà”, i durant les 
quals es va treballar per incorporar criteris a favor de la 

tREBAll EN XARXA 5.

http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtcf_actualitat.html
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pARtIcIpAcIó Al foRuM foR thE futuRE of AgRIcultuRE(BRussEls)  

El 5 març, a Brussel·les, va tenir lloc el 6è Fòrum pel futur de l’agricultura organitzat per ELO (European 
Landowners Association), un esdeveniment on el món de l’agricultura i el medi ambient col·laboren 
cada any per establir un diàleg. Com a representant de la XCT hi va assistir en Miquel Rafa, de la 
Fundació Catalunya la Pedrera.

coNgRés DE lA XARXA INtERNAcIoNAl DE coNsERvAcIó DEl 
tERRItoRI (IlcN)

Els gener, la XCT va presentar la custòdia del territori en el Congrés 
Internacional de la ILCN, que va tenir lloc a Xile. 

La Comissió Europea va ser protagonista en l’acte 
inaugural, amb una presentació de les 

polítiques europees de conservació 
de la natura per part de l’Humberto 

Delgado, director de Capital 
Natural, i el recolzament 

per part d’Angelo Salsi, 
Responsable del programa 

LIFE. Des de la XCT 
vam presentar el nou 
contracte de custòdia 
del territori del llibre VIè 
del Codi Civil de Catalunya i va 
mexposar les propostes de registre d’acords de custòdia 
i el marc d’incentius fiscals que s’estan treballant amb el 
Departament de Territori i Sostenibilitat.

Durant el congrés també es van visitar vàries finques 
privades amb finalitats de conservació, junament amb els 
membres de la Xarxa Europea de Conservació del Territori 
(ELCN). 

Durant l’estada a Xile es va acordar que el pròxim congrés 
planificat per l’any 2020 tindria lloc a Europa en el marc de 

la creació de la European Land Conservation Network. En 
posteriors reunions de la comissió directiva de la ILCN, es va 

escollir Barcelona com a seu del pròxim congrés internacional 
i que la XCT, amb l’ajut fonamental de la Fundació Catalunya la 

Pedrera, serien les entitats locals responsables de l’organització.

tREBAll EN XARXA 5.

http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtcf_actualitat.html
http://custodiaterritori.org/news/ca/2016/12/02/0003/engeguem-l039oficina-del-voluntariat-ambiental-de-catalunya-amb-la-xvac
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pARtIcIpAcIó Als WoRkshops INtER-
NAcIoNAls DE lA ElcN

El juny, va tenir lloc a Rovaniemi, Finlàndia, el 1r workshop 
internacional “Tools for Private Land Conservation” 
organitzat en el marc del projecte LIFE “Development of 
a European Private Land Conservation Network – ELCN 
(European Land Conservation Network)”. 

L’entitat organitzadora va ser el “Centre de Desenvolupament 
Econòmic, Transport i Medi Ambient per la Lapònia” (LAPELY) 
i hi van participar 29 persones de 15 països diferents. L’objectiu 
principal de la jornada va ser conèixer com funciona legalment la 

conservació cívica i privada en els diferents 
països europeus i quines opcions presenten 

els respectius marcs legals per desenvolupar 
aquesta estratègia innovadora.

El novembre va tenir lloc a Madrid el 2n workshop 
internacional del projecte LIFE ELCN, que va centrar-se en els 
incentius pels quals els propietaris privats o gestors de terres 
porten a terme activitats de conservació de la natura a les seves 
finques. La XCT va participar amb la presentació del Dr. Josep 

Maria Mallarach i del Dr. Ignasi Puig de la Fundació ENT.

lIfE tERRAscApE

A l’abril vam participar al workshop que va organitzar el Green Fund, en el context 
del projecte Life Terrascape, amb l’objectiu de recuperar el sistema de terrass-

es agrícoles de pedra seca que abans dominaven a l’illa d’Andros 
(Grècia) i que es trobaven abandonades. En aquest projecte 
la XCT va donar suport tècnic per desenvolupar acords 
de custòdia del territori que millorin la biodiver-
sitat i creïn un sistema més resilient al canvi 

climàtic, a la vegada que es recupera una ac-
tivitat agrícola d’alt valor cultural i històric.

Durant el Workshop, vam presentar la XCT. 
També es va fer una visita a l’illa d’Andros per 

comprovar el gran potencial que té el seu ancestral sistema 
de feixes de cultiu per combinar la producció agrària amb 
la preservació dels valors naturals de l’illa. També vàrem 
trobar-nos amb diversos agents implicats del projecte, com 
l’alcalde d’Andros i productors interessats a formar part 
del projecte.

tREBAll EN XARXA 5.
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REuNIó AccEs to lAND NEtWoRk

Aprofitant la reunió d’inici del projecte Erasmus + es va celebrar  
la trobada anual de la Xarxa Europea per l’Accés a la Terra de 

la qual la XCT n’és membre fundadora. L’objectiu principal de la 
reunió va ser la concreció d’un pla estratègic a 

5 anys vista per tal de donar sostenibilitat 
a les iniciatives de la xarxa. En aquesta 

ocasió es va comptar amb nous membres 
provinents de diferents parts d’Europa, com 

per exemple The Scottish Farm Land Trust o The 
Growery d’Irlanda.

INIcIEM l’ERAsMus +

El setembre va iniciar el projecte “Setting up a Learning Platform for Farmers’ 
access to land”, el en marc del programa Erasmus +, del qual som socis.

Durant 3 anys, el projecte ens permetrà formar-nos sobre els 
aspectes clau que determinen la problemàtica d’accés 

a la terra arreu d’Europa i ens ajudarà a organitzar-
nos millor com a entitat que vol contribuir a 

revertir la situació.

Ens acompanyen 8 organitzacions més amb 
trajectòries i experiències diverses: Terre 

de Liens (França), Rurbans - Escola de Pastors 
(Catalunya), EcoRuralis (Romania), AMPI (República Txeca), 

Regionalwert AG (Alemanya), Agroecopolis (Grècia), De 
Landgenoten (Bèlgica) i The Soil Association (Regne Unit).

Amb l’objectiu d’engegar el projecte, es va realitzar la 
primera reunió a Sainte Croix (França) el setembre, en la 
que es va concretar que la transferència de coneixements 
tindrà lloc a través de paquets d’aprenentatge, jornades 
de formació i divulgació i webinars amb especialistes 
externs, entre d’altres.

tREBAll EN XARXA 5.



22



23

fuNcIoNAMENt 
I gEstIó INtERNA 

DE lA Xct
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La XCT tanca l’any 2018 amb 168 membres.

Nota: cal tenir en compte que el 
2014 es van donar de baixa per 
impagament 12 organitzacions 
membres (el 2012 i 2013 no es van 
regularitzar els impagaments).

Nota: el 2013 reflexa l’impacte de 
l’augment de la quota de la UVIC-
UCC degut a una revalorització del 
conveni amb la XCT.
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CONSELL DE MEMBRES
PRESIDÈNCIA
Fundació Emys Marc Vilahur
VICEPRESIDÈNCIA
Grup de Natura Freixe Pere Josep Jiménez
SECRETARIA
Consorci del Lluçanès Laura Megias
TRESORERIA
SEO/BirdLife Cristina Sánchez
VOCALS
Associació CEN Jesús Ortiz
Diputació de Barcelona Carles Castell 
Fundació Vincles Lluís Pagespetit
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya Jordi Camprodon
Llavors Orientals Jordi Puig
GOB Menorca Eduard Furró
Limonium SL Eduardo Soler
Ajuntament de Granollers Albert Camps
GEPEC- Ecologistes de Catalunya Marc Torrents
Fundació Ent Ignasi Puig
Consorci de les Gavarres Oriol Armet
Universitat de Vic – Fundació Universitaria Balmes Jordi Villa
Limonium SL Eduardo Soler

pARtIcIpAcIó DE lA Xct EN oRgANItzAcIoNs I oRgANIsMEs

    - Comissió de Seguiment del Pla de Suport del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
    - Junta de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (O3SAC)
    - Xarxa d’Economia Solidària
    - Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
    - Patronat de la Fundació Catalunya - La Pedrera     
    - Patronat de la Fundació Andrena 
    - Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio
    - Consejo Estatal de Patrimonio Natural de Biodiversidad
    - Consejo Asesor de la Plataforma de Custodia del Territorio
    - FSC España (Forest Stewardship Council)
    - International Land Conservation Network (ILCN)

- European Land Conservation Network (ELCN)
- Access to Land Network (A2L)   
- Eurosite

voluNtARIs DE lA 
Xct 2018

Sara Alfino
Joan Puig

MEMBREs DE lA Xct 
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MEMBREs DE lA Xct 

168 membres a desembre 2018. En negreta, els nous membres 2018.

ACCA, Associació Catalana de Ciències Ambientals
ADENC Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura
Agro 90, SL
Aida Queralt Salat
Ajuntament d’Abrera
Ajuntament d’Alella
Ajuntament d’Esparreguera
Ajuntament d’Ulldemolins
Ajuntament de Bellver de Cerdanya
Ajuntament de Cassà de la Selva
Ajuntament de Celrà
Ajuntament de Centelles
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de Collbató
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Girona
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de l’Alt Àneu
Ajuntament de l’Ametlla del Vallès
Ajuntament de Malgrat de Mar
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Palau Solità i Plegamans
Ajuntament de Parets del Vallès
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Sant Julià de Ramis
Ajuntament de Sils
Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Torres de Segre
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Ajuntament de Tremp
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Viladrau
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ajuntament del Vendrell
Amics del Manol i Palol Sabaldòria (AMIPS)
Anna Gallés Gabarró
APNAE Associació d’Amics del PN Aiguamolls de l’Empordà

Aprèn, serveis ambientals, sl
Arjub del Riu
Associació Amics del Paratge Natural del Mas Roig
Associació Aurora- Salut Mental, Territori i Paisatge.
Associació d’Amics del Projecte Boscos de Muntanya
Associació d’Estudi de la Mediterrània Bufalvent
Associació de Naturalistes de Girona
Associació de propietaris forestals del Lluçanès
Associació de Propietaris/es de finques rústiques de la 
Vall de Camprodon
ADEFFA, Associació Defensa i Estudi Fauna i Flora 
Autòctona
Associació Ecosuma
Associació Estació Biològica del Pallars Jussà
Associació Hàbitats - Projecte Rius
Associació La Horda - Alfredo Almanza
Associació la Sorellona
Associació Mediambiental La Sínia del Gaià
Associació Paisatges Vius
Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca
ARBA, Associació per a la Recuperació del Bosc Autòcton 
del Sistema Litoral
Associació Poseidón
Associació Rurbans
Black Elk Conservacio i Santuari
CEA Alt Ter
CEN, Associació per la Conservació Ecosistemes Naturals
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CECBLL)
Centre d’Estudis de la Vall
Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà
Centre de la Propietat Forestal
COMEI, SL
Comunitat Cistercenca del Monestir de Sta Mª de Poblet
Concorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Consell Comarcal d’Osona
Consorci Besòs Tordera
Consorci Centre Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya
Consorci de l’Alta Garrotxa
Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-Sana
Consorci de la Serra de Llaberia
Consorci de la Vall de Ges, Orís i Bisaura
Consorci de Les Gavarres
Consorci del Lluçanès
Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs
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MEMBREs DE lA Xct 

Consorci del Ter
CRAM, Fundació per a la Conservació i Recuperació 
d’Animals Marins
CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
DEPANA, lliga per a la defensa del patrimoni natural
Diputació de Barcelona
Diputació de Girona
Diputació de Tarragona
DV Serveis tècnics, sl
Ecotons SCP
EL FANAL, Grup Ecologista del Moianès
El Vergel de las Hadas,Associació per la Protecció del Bosc
Entitat Mediambiental S’Agulla
ENTRA! SCCL
Espigall. Jordi Puig Roca
Estudi DTUM
Estudi Ramon Folch Gestió i Comunicació Ambiental,sl
Eulàlia Comas Lamarca
Ferran Pauné i Fabré
Forestal Catalana, SA
Fundació projecte Miranda
Fundació Catalana de l’Esplai
Fundació Catalunya - La Pedrera
Fundació d’ecologia del foc i gestió d’incendis Pau Costa 
Alcubierre
Fundació Emys
Fundació ENT
Fundació Ersília
Fundació Escolta Josep Carol
Fundació Mar
Fundació Plegadis
Fundació privada l’Esquerda
Fundació Privada Sigea
Fundació Privada Vincles
Fundació Vida Silvestre de la Mediterrània
Galanthus, Associació per a l’estudi i divulgació del medi 
ambient
Garraf Coopera
Generalitat de Catalunya
Geoservei projectes i gestió ambiental, SL
GEPEC-Ecologistes de Catalunya
GEVEN, grup ecologista del Vendrell i Baix Penedès
GOB Menorca, Grup balear d’ornitologia i defensa de la 
naturalesa
Graëllsia “Grup d’Estudis i Comunicació Ambiental”
Grup d’Estudi i Protecció de les Tortugues

Grup de Natura Freixe
Grup de Naturalistes d’Osona - ICHN
HORT DEL MANYANO CCOP. V.Projecte BioCustodia
IAEDEN
ICRA, Institut per a la Conservació dels Rapinyaires
Insta, Serveis Jurídics Ambientals
IPCENA
Jordi Pagespetit Casadevall
Josep Antoni Melero Sanchez
L’altre Pallars., SL
L’Arada, Creativitat Social
L’Era , Espai de Recursos Agroecològics
La Canonja 3. Poble, paisatge i sotenibilitat
La Copa, sccl
La Sabina, Associació per la Salvagurda de la Biodiversitat 
i la Natura
La Vola, serveis ambientals, SA
Leopoldo Gil Nebot
LIMNOS, Associació de Defensa del Patrimoni Natural del 
Pla de l’Estany
Limonium SL, societat d’actuacions ambientals
Llavors Orientals
Lo Pi Negre
Minuartia, Estudis Ambientals, sl
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
MN, Consultors en Ciències de la Conservació, SL
Neus Monllor Rico
Núria Asensio Salvador
Picampall, Associació ornitològica de les Terres de l’Ebre
Repte Territorial, S.L.
Resilience Earth SCCL
SEO/BirdLife
Sergi Marí Pons
SocialForest, SL
Societat Catalana d’Herpetologia
SORELLÓ, Estudis al Medi Aquàtic, SL
SUBMON, Divulgació Estudi i Conservació de l’entorn 
Natural
Trenca- Associació d’Amics del Centre Recuperació de 
Fauna Salvatge de Vallcalent
Universitat de Girona, Càtedra de geografia i pensament 
territorial
Universitat de Vic
Vigué-Subirà, scp, enginyeria forestal
Xavier Basora Roca
Xavier Sabaté Rotés
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REsultAts EcoNÒMIcs 2018 
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BAlANç D’EXplotAcIó

2017 2018

Pla de Treball DTES- GenCat (38%) 146.796 € 150.000 €

Quotes membres (13%) 49.219 € 49.979 €

Subvencions i convenis (24%) 60.122 € 97.805 €

Contractes de serveis (21%) 15.978 € 85.080 €

Variació de treballs en curs (0%) 3.255 € 0 €

Altres: ajut Google adWords + donacions (4%) 73.492 € 16.762 €

 TOTAL INGRESSOS 348.862 € 400.335 €

Sous i salaris (57%) 157.145 € 214.392 €

Col.laboradors externs (0%) 460 € 0 €

Despeses de Funcionament (8%) 30.480 € 30.810 €

Despeses activitats periodiques XCT (5%) 17.586 € 20.003 €

Bens i serveis de projectes (23%) 13.765 € 85.548 €

Promoció Arrèlia Google Adwords (0%) 73.492 €  0 €

Impostos (4%) 9.532 € 14.151 €

Despeses financeres (2%) 8.450 € 7.386 €

Amortitzacions (1%) 1.675 € 3.860 €

Fons / Variacions provisions (0%) 1.689 € 0 €

TOTAL DESPESES 314.274 € 376.150 €

RESULTATS 34.588 € 24.185 €

Subvencions i convenis (24%) 97.805 €

Bones pràctiques. Custòdia urbana. 
Adaptació al canvi climàtic (FB)

43.954 €

Programa Garantia Juveni (Gencat) 25.395€

Enfortiment custòdia - DTASF (Gen-
cat)

6.925 €

LIFE ELCN  (CE) 6.441 €

Cicle Salut i Natura (OS “la Caixa”) 5.094 €

GO Reta (CE) 4.573 €

Land Access - Erasmus + (CE) 4.283  €

LIFE Biorgest (CE) 928€

Subvenció Formació (FT) 212 €

Contractes de serveis (21%) 85.080 €

Prestació de serveis a l’O3SAC 10.281 €

Impuls custòdia (Consorci pel Des-
env. del Baix Ebre) 

4.826 €

Jornades PATT - DARPA (Gencat) 2.800 €

Impuls custòdia municipal (DiBa) 13.922 €

Mans al Verd (Aj. de Bcn) 15.785 €

Projecte agrícola (AMB) 4.132 €

Assessorament LIFE Grècia 6.000 €

Diagnosi freqüentació de gorgs 
(DiGi)

4.000 €

Estudi garanties legals - DTES (Gen-
cat)

14.570 €

Altres ingressos (UVIC - XVAC) 8.832 €

Ingressos per projectes (45%)

Els resultats presentats estan 
avalats per l’auditoria 

Domenec Xicota SL. 
Consulteu informe

Pèrdues i guanys

Aj. de Bcn - Ajuntament de Barcelona
AMB - Àrea Metropolitana de Barcelona

CE - Comissió Europea
DiGi - Diputació de Girona

DiBa - Diputació de Barcelona
FB - Fundación Biodiversidad

FT - Fundación Tripartita
Gencat - Generalitat de Catalunya

ACTIU 2017 2018

A) ACTIU NO CORRENT 9.004 € 9.592 €

B) ACTIU CORRENT 304.274 € 360.957 €

TOTAL ACTIU (A+B) 313.278 € 370.549 €

PATRIMONI NET I PASSIU 2017 2018

A) PATRIMONI NET 121.632 € 264.645 €

A1) Fons propis 45.112 € 69.297 €

    III. Excedents d'exercicis anteriors 10.524 € 45.112 € 

    V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 34.589 € 24.185 €

A2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i 
altres ajustaments

76.520 € 195.348 €

B) PASSIU NO CORRENT 27.611 € 27.611 €

C) PASSIU CORRENT 164.035 € 78.294 €

    II. Deutes a curt termini 147.187 € 34.578 €

    IV. Creditors per activitats 16.848 € 43.715 €

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 313.278 € 370.549 €

BAlANç DE sItuAcIó 
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Amb el suport regular de:

Amb el suport de projectes de llarga durada de:

Des de Novembre del 2018 la XCT compta amb un ajut de: 


