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1 RESUM I VISIÓ

1.1 Resum

Les finques objecte d’aquesta iniciativa de custòdia no són espais  excepcionals,  ni  tampoc són

riques en espècies en perill o hàbitats rars. Tot i  això, la pèrdua de biodiversitat a tota Europa és
general i sovint afecta a la flora i fauna més comuna. Segons l’informe Estat de la natura a Catalunya al

2020, els espais agraris han perdut un 34% de biodiversitat en els darrers 18 anys, essent l’hàbitat més
afectat per la pèrdua general de les darreres dècades, només per darrere de les aigües continentals.

Prendre consciència de la vàlua dels espais ordinaris i comuns és vital, si volem revertir la tendència
actual de disminució dramàtica dels índexs de biodiversitat.

Els  espais  agraris  s’han  gestionat  durant  segles  de  manera  que  la  producció  d’aliments  era
compatible, i fins i tot afavoria, una biodiversitat especialment rica. Les pràctiques agronòmiques eren

diferents, i també ho era la gestió dels espais intersticials de les finques agràries: s’aprofitaven els
marges  per  plantar-hi  fruiters,  es  recol·lectaven  tot  tipus  de  recursos  del  bosc,  els  animals  hi

pasturaven, i tot això afavoria una natura rica i diversa.
Aquesta  iniciativa  de  custòdia  vol  recuperar  l’antiga  biodiversitat,  a  través  de  pràctiques  més

sostenibles en tots els àmbits, i sobretot en la gestió dels espais intersticials de les finques. L’Olivera
SCCL hi cultiva vinya, olivers i ametllers segons els criteris de l’agricultura ecològica. Vetlla pels seus

camps amb una especial cura, participant constantment en estudis i desenvolupant noves pràctiques
per  tal  de  millorar-ne  la  producció  alhora  que  afavoreix  un  agroecosistema  sa,  ric  i  divers.  Els

Corremarges SCCL promouen la defensa de la biodiversitat i el bon viure de la comunitats rurals, a
través de la recuperació i difusió dels coneixements populars sobre la vegetació. Aquests mateixos

coneixements, font de múltiples aprofitaments secundaris, que fomentaven la biodiversitat dels espais
agraris.

Les finques en custòdia sumen 18,6 ha i es situen a Vallbona de les Monges i Nalec, a la comarca de
l’Urgell. Som als altiplans entre la vall del Corb i la serra del Tallat, entre 600 i 700 m sobre el nivell del

mar. Les finques són exemples d’un mosaic agroforestal característic de l’àrea mediterrània,  on hi
predominen els conreus de vinya, olivera i ametller, alternats amb boscos, franges arbrades, zones de

matollar i herbassars.
El  mosaic  agroforestal  és  el  primer  objecte  de  conservació,  entès  com  un  conjunt  d’hàbitats,

cadascun dels quals és important per a la riquesa global de l’espai. Interessa conservar també els
elements d’interès cultural, el primer dels quals és el patrimoni de pedra seca i arquitectura popular.

La biodiversitat cultivada present a les finques, així com les espècies silvestres amb potencial per a ser
recol·lectades,  constitueixen  dos  elements  singulars  del  paisatge  local,  que  comporten  la  vessant

natural  i  cultural  a  la  vegada.  Es  tracta  de  conservar  i  promoure  els  coneixements  etnobotànics
(patrimoni immaterial) alhora que en preservem i multipliquem els vegetals que l’encarnen (elements

d’interès natural).
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La iniciativa de custòdia té vocació de ser replicada. Per això es preveuen nombroses actuacions

encarades a difondre la idea, a posar en valor els productes obtinguts i convertir-se en un model de
gestió aplicable arreu. L’objectiu final és que les finques agràries recuperin la biodiversitat perduda,

alhora  que  es  generen  activitats  complementàries  al  seu  voltant,  es  diversifica  la  producció,  tot
defensant la feina d’aquells pagesos i pageses que practiquen una agricultura realment sostenible i

beneficiosa pel medi.

1.2 Visió

L’any 2030, en aquestes finques, s’ha mantingut la sostenibilitat de l’activitat agrària i es posen en
valor les pràctiques que permeten compatibilitzar la producció agrària, l’aprofitament dels recursos

naturals i la conservació i potenciació de la biodiversitat.
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2 DESCRIPCIÓ DE L’ESPAI

2.1 Situació, delimitació i dades cadastrals

La iniciativa de custòdia es concentra en dues finques situades als municipis de Vallbona de les

Monges i Nalec, a la comarca de l’Urgell, província de Lleida.
Ens situem al Sud de l’Urgell, a la conca hidrogràfica del riu Corb, una zona caracteritzada per un

paisatge de mosaic agroforestal, marcat per l’alternança d’espais conreats (vinya, oliveres, ametllers i
sembrat) amb franges de vegetació semi-natural: marges, tanques vegetals, línies d’arbres de marge,

zones de matollar i bosquines.
Les finques ocupen 11,7 i 6,9 ha, respectivament i estan situades entorn els 600m d’altitud. Com el

seu  entorn  més  proper,  les  dues  finques  són  petits  mosaics  agroforestals:  estan  majoritàriament
ocupades per cultius de vinya, olivera i ametller (per aquest ordre d’importància), però inclouen també

petites franges arbrades, bosquines i zones de matollar (Annex 1).

Taula 1. Dades cadastrals de les parcel·les objecte del pla de gestió.

Nom Municipi Referència cadastral Superfície 
(ha)

Nalec 1 Nalec 25183A004000840000ZW 6,3371

Nalec 2 Nalec 25183A004000860000ZB 5,3813

Catxassa 1 Vallbona de les Monges 25300A001001040000HO 2,0942

Catxassa 2 Vallbona de les Monges 25300A002002540000HZ 2,6610

Catxassa 3 
(Pep Bernarda)

Vallbona de les Monges 25300A002003120000HI 2,1298

2.2 Propietat, custòdia i governança

Les dues finques són de propietat  privada.  En el  cas  de Nalec,  es  tracta d’un propietari  sense

arrelament familiar al municipi. En canvi, la zona del Catxassa és propietat de famílies originàries de
Vallbona. En tots dos casos, els propietaris no viuen a la comarca i tenen arrendades les finques a

l’Olivera SCCL.
Els contractes de custòdia s’han signat entre els Corremarges SCCL com a entitat de custòdia i

l’Olivera SCCL com a gestora i usuària principal dels terrenys. En el cas de Nalec, s’ha volgut involucrar
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també el propietari de les finques. Es tracta d’una persona molt implicada amb la gestió de la seva

propietat i era important tenir-lo en compte a l’hora de planificar les actuacions.
Qui gestiona les finques i les conrea és l’Olivera SCCL. L’Olivera és una iniciativa nascuda fa gairebé

mig segle, actualment cooperativa de treball,  d’iniciativa social i  sense ànim de lucre, que practica
l’agricultura social: treballa la terra, elabora vi i  oli  en el  celler i  el  molí d’oli  propis,  dóna feina a

persones amb diversitat funcional  dins el marc d’un Centre especial  de treball  (CET) i  gestiona un
Servei de teràpia ocupacional (STO). Lligada a l’Olivera també hi ha una empresa d’inserció, i les feines

al camp, al celler i al  molí es fan des de la perspectiva de la inserció laboral i la inclusió social de
persones amb dificultats.

D’altra banda, Els Corremarges SCCL és una cooperativa de treball sense ànim de lucre, que treballa
per la protecció i millora de la biodiversitat i pel bon viure de les comunitats rurals, a partir de la

recuperació  i  divulgació  dels  usos  populars  de  la  vegetació.  En  la  seva  vessant  productiva,  Els
Corremarges recol·lecta fruits silvestres i dels marges i n’elabora conserves i melmelades. En la seva

vessant divulgativa i de promoció dels usos populars de la vegetació, va engegar el projecte Paisatges
cooperatius per  a  promocionar la  recol·lecció sostenible  en espais  de mosaic  agroforestal,  amb la

custòdia del territori com a eina per accedir als recursos silvestres i ajudar als propietaris a millorar la
biodiversitat de les seves finques.

Per a materialitzar la iniciativa, les finques de Nalec i del Catxassa resultaven idònies per a realitzar
la prova pilot lligada al projecte Paisatges cooperatius:

 Estan situades en una zona de mosaic clar, amb alternança de conreus i zones semi-naturals,
on els recursos de recol·lecció són abundants;

 L’Olivera SCCL treballa segons els criteris de l’agricultura ecològica i amb una sensibilitat clara,
tant a nivell social com a nivell mediambiental;

 L’Olivera SCCL i Els Corremarges SCCL comparteixen una visió del paisatge i de la comarca i
coincideixen en espais  de dinamització local,  com ara l’Associació per al  desenvolupament

integral de la Vall del Corb.
Era important,  per aquesta prova pilot  que associa la  custòdia del  territori  amb la recol·lecció

sostenible de plantes silvestres, trobar els socis i les finques més adients perquè la iniciativa sigui un
èxit i pugui replicar-se arreu. Per tot això, l’Olivera SCCL era la primera opció, i les finques de Nalec i

Catxassa complien amb tots els requisits dels Corremarges SCCL.
El contracte de custòdia s’ha formalitzat per una durada de cinc anys prorrogable, i s’adjunta en

annex en aquest pla de gestió.
En el marc de l’aplicació del contracte, es realitzarà una reunió anual d’avaluació, per informar dels

avenços realitzats i decidir les accions a emprendre. Els Corremarges SCCL redactarà un informe anual
de seguiment de l’evolució de la finca i de l’estat dels objectes de conservació, que servirà de guia per

a la reunió d’avaluació anual. A més, qualsevol intervenció d’importància serà degudament informada i
comentada entre les parts.  A la reunió es convidarà a assistir-hi i  participar-hi  al  propietari de les

finques de Nalec.
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Per a l’aplicació d’aquest pla de gestió, s’implicaran també diverses entitats locals socials, culturals i

ambientals. Paisatges cooperatius ha de ser per força una iniciativa participada i col·lectiva. En aquest
sentit, la vall del Corb en general i Vallbona de les Monges en particular, és una zona rica en entitats de

diferents àmbits que interessa involucrar en el projecte: l’Associació vall del Corb, les Associacions de
veïns, les Associacions de defensa forestal de Vallbona i de la vall del Corb, l’Associació Leader Ponent,

la Caseta de l’òliba, Els Sentis de Vallbona, els centres educatius de referència (Escola el Tallat i de
Maldà, la ZER Vall del Corb), el cau i l’Associació de la marxa ecològica i per la pau de Belianes, etc., són

entitats que per força han de tenir una implicació en el projecte, i se les convidarà a participar-hi en els
àmbits pertinents.

2.3 Medi físic

Les finques objecte d’aquesta iniciativa de custòdia es situen en una zona de clima mediterrani

d’influència continental seca. Els estius són càlids i secs, amb una influència important de la marinada
(vent de component sud-est) que refresca i porta humitat a les tardes d’estiu. Els hiverns són freds i

secs  amb  influència  del  vent  de  serè  (component  nord-oest).  Les  precipitacions  es  concentren  a
primavera i tardor i són relativament febles (entre 250 i 600 mm anuals). Pot glaçar entre l’octubre i el

maig, tot i que els mesos més freds són entre el desembre i el febrer, amb un mínima al gener entorn
els 0°C de mitjana.

2.4 Medi biòtic i connectivitat ecològica

Les finques de Nalec i Catxassa, així com l’entorn que les envolta, són representatives del mosaic

agroforestal. És una zona marcada per l’alternança dels diferents cultius mediterranis de secà: cereal,
vinya, olivera i  ametller.  Per les característiques del  relleu, amb petites valls i  turons de pendents

relativament  suaus,  els  camps  de  conreu estan  abancalats  i  delimitats  per  nombrosos  marges  de
pedra. Les parcel·les més planes, amples i, algunes d’elles, amb sòls més profunds, als fons de vall o als

plans enlairats, són ocupades pel sembrat o la vinya, mentre als costers s’hi planta prioritàriament
ametllers o oliveres.

Les feixes més estretes i les zones amb més pendent o amb sòls més pobres s’han deixat de cultivar
en  el  darrer  mig  segle  i  estan  ocupades  actualment  per  franges  de  vegetació  semi-natural:

principalment matollars mediterranis i boscos de pi blanc, amb alguns illots interessants dominats per
planifolis, sobretot a les obagues o vessants encarats a l’est (alzina, roure de fulla petita, servera, auró,

arç blanc, etc.).
El total d’hectàrees de les finques en custòdia és de 18,6 ha i d’aquestes, dues terceres parts (68%)

estan destinades a conreus permanents de vinya,  olivera i  ametller.  A banda, hi  ha 3,5 hectàrees
(18,8% de la  superfície)  de  boscos i  1,9  ha  considerades pastures  segons el  SIGPAC (10,4% de la

superfície). D’aquestes darreres, només una part petita són herbassars, d’altres són matollars i una
bona part disposen ja d’un arbrat suficient per assimilar-les al bosc. Al voltant de les finques, la situació
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és molt similar, amb abundància dels mateixos cultius i presència de zones boscoses i matollars, com

és habitual en paisatges de mosaic agroforestal.
Nalec és la finca que es veu més ben cuidada i  endreçada de les que gestiona l’Olivera SCCL i

puntualment s’hi han realitzat activitats enoturístiques. Gairebé tota la finca està plantada de vinya,
amb un sol recinte ben delimitat d’ametllers i una franja d’olivers seguint un marge. Hi ha una zona de

bosc de pi blanc molt marcada, orientada al sud i sud-oest, on s’ha desbrossat el sotabosc i enretirat la
fusta morta. S’hi han restaurat nombrosos elements de pedra seca i també es desbrossa bona part de

les vores dels camps.
En canvi, a la zona del Catxassa, més allunyada dels nuclis habitats, a mig camí entre Vallbona de les

Monges i els Omells de na Gaia, no s’hi realitza cap activitat enoturística. L’espai és més feréstec i, a
simple vista, no sembla un entorn tan endreçat com Nalec: els recintes no estan tan ben delimitats, les

feixes no són tan rectilínies, hi ha més barreja d’oliveres i matollar, el bosc i el matollar tenen els límits
més imprecisos, no es desbrossen les vores i les construccions de pedra seca estan més deteriorades.

En termes de biodiversitat, ens trobem amb què hi ha més arbres de marge, les parcel·les de vegetació
semi-natural són força interessants, amb matollar i bosc més extensos i diversos que a Nalec. No hi ha

pineda pura de pi blanc, sinó un petit rodal de planifolis bastant ben desenvolupats, així com una zona
de més d’una hectàrea d’antigues feixes d’olivers, orientades al nord-est, que estan essent ocupades

per una bona diversitat d’espècies forestals (alzina, roure, servera, auró, càdec, pi blanc).
En tota aquesta zona d’altiplans entre el riu Corb i la serra del Tallat, que alguns anomenen els

Comalats, les parcel·les són petites i el relleu irregular però amb pendents relativament suaus. Per
tant, per a la majoria d’espècies de fauna no hi ha barreres d’importància o elements que impedeixin

la connectivitat ecològica. Tampoc no existeixen masses boscoses importants: la majoria dels boscos
actuals  són  joves  (menys  de  50  anys)  i  són  el  producte  de  la  successió  natural  després  de

l’abandonament dels camps menys productius. El resultat és que dominen els espais oberts, tot i que
la tendència actual és al  tancament definitiu de les franges de matollar aparegudes a l’abandonar

alguns camps de conreus.
Les finques es troben a uns 6 km al sud-est de la ZEPA i espai Natura 2000 Secans de Belianes-

Preixana i a uns 10 km a l’oest de l’espai Natura 2000 Les obagues del riu Corb. Les ZEPA dels secans de
Lleida es troben a menys altitud (uns 200 m més baixos de Vallbona de les Monges), allà on s’eixampla

l’Urgell i el relleu es torna més pla, on el clima es torna més àrid i es nota més la influència continental.
Pel que fa a Les obagues del riu Corb, es tracta d’una zona principalment boscosa, que va dels 600 als

800 m d’altitud, a la part alta de la vall del Corb, seguint les valls obertes per alguns dels seus afluents
que l’alimenten pel sud-est. El relleu hi és més accentuat que a Vallbona, la pluviometria lleugerament

superior i el fred més accentuat. La proximitat amb aquests dos espais naturals protegits i la manca de
barreres importants fan que moltes espècies de flora i fauna siguin comunes amb Vallbona i Nalec. El

mosaic present als Comalats engloba característiques d’ambdós àmbits protegits, sense que cap d’ells
predomini, fet pel qual no s’ha considerat prou característic per merèixer una protecció especial.
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2.5 Contribucions de la natura al benestar humà

Les contribucions de la natura al benestar humà, també anomenades «serveis ecosistèmics», són

les aportacions que fa la natura (la biodiversitat, els ecosistemes i els processos ecològics i evolutius
associats) a la qualitat de vida de les persones.

A les  finques  Nalec,  Catxassa  i  Pep Bernarda,  per  la  diversitat  que s’hi  observa,  s’hi  detecten
nombrosos elements naturals que contribueixen al benestar humà. L’objectiu amb aquest pla de gestió

és aconseguir mantenir-los, evitant la seva degradació i/o desaparició.

Taula 2. Contribucions actuals i potencials de la natura de l’espai al benestar humà.

Bloc Contribució Actual
Provisió Aliments x

Aigua dolça
Matèries primeres d’origen biòtic x
Matèries primeres d’origen geòtic
Energia renovable

Regulació Patrimoni genètic x
Medicines naturals i principis actius x
Regulació climàtica x

Regulació de la qualitat de l’aire
Regulació hídrica x

Control de l’erosió x
Fertilitat del sòl x
Regulació de les pertorbacions naturals x

Control biològic x
Pol·linització x

Culturals Coneixement científic
Coneixement ecològic local x
Identitat cultural i sentit de pertinença x

Gaudi espiritual i religiós
Gaudi estètic dels paisatges x

Activitats recreatives i ecoturisme x
Educació ambiental x

2.6 Usos i activitats de la finca

Les finques objecte d’aquesta iniciativa de custòdia estan ocupades en gran part per conreus. Es

tracta de conreus de secà de vinya, olivera i ametller, tot i que en l’entorn immediat de les finques
també hi ha parcel·les de cereal.
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La majoria dels conreus de la zona són en convencional, mentre les parcel·les de l’Olivera SCCL es

gestionen seguint  els  criteris  de  l’agricultura  ecològica  i  estan  registrades  al  Consell  Català  de  la
Producció Agrària Ecològica (CCPAE). El fet que els conreus es facin segons els criteris de l’agricultura

ecològica dóna un valor particular a les parcel·les que ens ocupen, en tant que illots on, malgrat les
tasques habituals del maneig agrari (llaurada, poda, collita, etc.), l’aplicació d’adobs i fitosanitaris és

limitada.  Les  finques  en  ecològic,  al  no  utilitzar  herbicida,  tenen  molt  més  potencial  acollidor
d’espècies  companyes  dins  els  conreus:  plantes  arvenses  i  la  seva  fauna  associada.  L’agricultura

ecològica també té un efecte positiu sobre les zones de vegetació semi-natural dels voltants: menor
nitrificació i menor afectació per pesticides, el que implica una major diversitat general de les finques.

Si bé l’agricultura és, per se, una alteració de la natura, durant segles les activitats humanes havien
sigut  compatibles  amb  un  alt  grau  de  biodiversitat  i  en  els  ambients  agraris  vivien  una  munió

d’espècies que, al cap i a la fi, depenien de les alteracions del medi per part de les societats rurals.
Amb aquest projecte, es vol posar de manifest que practicar una agricultura respectuosa és possible.

Es  pot  dir  que  el  primer  objectiu de  Paisatges  cooperatius  és  posar  en  valor  la  sostenibilitat  de
l’activitat agrària i les pràctiques que permeten compatibilitzar el cultiu de la terra, l’aprofitament dels

recursos naturals i la conservació i potenciació de la biodiversitat.
En aquest pla de gestió no es contemplen actuacions dins els recintes conreats, sinó únicament en

les  zones  de  vegetació  semi-natural  que  les  envolten.  A  més  de  practicar  l’agricultura  ecològica,
l’Olivera té engegats diversos projectes amb institucions de recerca, convenis amb universitats i amb

d’altres entitats per a millorar el maneig dels seus cultius. Experiments en cobertes vegetals, en noves
tècniques de poda, en cultiu de varietats antigues de vinya, etc. que demostren la seva voluntat de

conciliar la producció amb el respecte pels valors naturals i culturals de les seves finques. Per tant,
considerem que el maneig practicat per l’Olivera SCCL ja  és de per si  positiu per la biodiversitat i

centrem les nostres intervencions en els espais intersticials de les finques.
A la finca de Nalec s’hi fan puntualment activitats enoturístiques i sessions de fotos, i serveix com a

aparador de la feina de la cooperativa. El propietari de la finca hi ha invertit molts diners i energia en
els darrers anys per a cuidar l’entorn, ha arreglat i fet habitables les dues cabanes de pedra seca, on

s’hi pot pernoctar i que li serveixen de refugi personal, ha fet netejar el bosc i diversos marges de
pedra, ha plantat algun fruiter, etc. Una part del raïm d’aquesta finca serveix per a produir el Rasim

blanc i el Rasim negre, dos vins molt especials, creació del propi propietari de les finques i elaborats al
celler de l’Olivera.

Al Catxassa, en canvi, no s’hi realitza cap activitat enoturística.
No  hi  ha  altres  instruments  de  planificació  territorial  que  afectin  la  finca  com  podrien  ser

ordenacions forestals o espais naturals protegits (Xarxa Natura 2000, etc.).
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Figura 1. Cultiu de vinya i cobertes vegetals sembrades entre fileres a la finca de Nalec.

2.7 Instal·lacions i equipaments

A les finques de Nalec i Catxassa no hi ha serveis de subministres, tot i que la cabana principal de la
finca de Nalec disposa de les instal·lacions mínimes que la fan habitable: té instal·lació d’aigua gràcies

a una cisterna i llum elèctrica gràcies a plaques solars.
Els  accessos  a  les  dues finques es  fan per  diversos  camins  o  pistes  forestals  en vehicle.  Estan

situades a 1,8 km i 3 km del nucli urbà de Vallbona de les Monges, la població més propera. La manera
més fàcil d’accedir a la finca de Nalec és agafar un camí de terra, que surt de la pista asfaltada entre

Nalec i Vallbona. Per accedir al Catxassa s’ha d’agafar un camí de terra que surt de la pista asfaltada
entre Vallbona i els Omells.

2.8 Bases jurídiques i legals

Contracte de custòdia:
Aquest pla de gestió respon a la necessitat de planificar les actuacions que es duran a terme a les

dues finques (Nalec i Catxassa) on Els Corremarges tenen una iniciativa de custòdia amb l’Olivera SCCL.

Aquestes iniciatives de custòdia es formalitzen l’any 2022 amb la cooperativa l’Olivera SCCL, gestora de
les finques, mitjançant un contracte de custòdia del  territori,  amb vigència de 5 anys (2022-2027)

prorrogable per períodes de 5 anys.
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Els objectius generals que consten en el contracte són els següents: «mantenir i potenciar el mosaic

agroforestal que caracteritza el paisatge de la vall del Corb», així com «fer compatible l’ús del territori
amb la conservació dels seus elements naturals, paisatgístics i patrimonials perquè en puguin gaudir i

respectar-ho totes les persones i també les generacions futures».

Legislació:

La Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat estableix el règim
jurídic bàsic de la conservació, l’ús sostenible, la millora i restauració del patrimoni natural i  de la

biodiversitat. La llei, a l’article 3, determina diversos conceptes, entre els quals:
 Conservació:  manteniment  o  restabliment  en  estat  favorable  del  patrimoni  natural  i  la

biodiversitat, en particular dels hàbitats naturals i seminaturals de les poblacions d’espècies de
fauna i flora silvestres, i del conjunt de mesures necessàries per aconseguir-ho.

 Custòdia  del  territori:  conjunt  d’estratègies  o  tècniques  jurídiques  a  través  de  les  quals
s’impliquen els propietaris i usuaris del territori en la conservació i ús dels valors i els recursos

naturals, culturals i paisatgístics.

La Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i
els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, incorpora el contracte

de custòdia del territori. L’article 623-34 defineix el contracte de custòdia com a aquell contracte en
què es cedeix totalment o parcialment l'ús o la gestió d’un bé immoble a una entitat de custòdia a

canvi que aquesta hi desenvolupi “activitats d'assessorament, de divulgació, de planificació o de gestió
i millorament, amb la finalitat de conservar la biodiversitat, el patrimoni natural i cultural i el paisatge

o de fer una gestió sostenible dels recursos naturals”.
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3 ELEMENTS D’INTERÈS I OBJECTES DE 
CONSERVACIÓ

3.1 Elements d’interès natural objecte de conservació

El principal objecte de conservació d’aquest projecte és el mosaic agroforestal com a conjunt. Com
ja hem dit, el paisatge de mosaic es caracteritza per l’alternança d’espais conreats amb franges de

vegetació  semi-natural:  marges,  tanques  vegetals,  línies  d’arbres  de  marge,  zones  de  matollar  i
bosquines. Aquesta alternança dóna a les finques una diversitat particularment important, tant a nivell

de flora com de fauna.
Si analitzéssim amb més detall les espècies presents a les finques, veuríem que no estem parlant

d’espais excepcionals,  d’espècies amenaçades o hàbitats rars.  No es tracta,  doncs,  de defensar un
hàbitat o una espècie concreta en perill, sinó de millorar l’estat general de la natura en uns espais que

són relativament abundants i comuns, tot i que estan esdevenint cada cop més fràgils. S’ha de tenir
present que la pèrdua de biodiversitat a tota Europa és general i sovint afecta a la flora i fauna més

comuna. Segons l’informe Estat de la natura a Catalunya 2020, els espais agraris han perdut un 34% de
biodiversitat en 18 anys, essent un dels hàbitats més afectats per la pèrdua general de les darreres

dècades.
Sense entrar en el maneig dels conreus que ocupen les finques en custòdia, conservar el mosaic de

les finques de Nalec i Catxassa significa mantenir la seva composició i millorar la qualitat de cadascun
dels seus elements. Per tant, són objecte de conservació també tots els elements que conformen el

mosaic,  fixant-nos  en  aquells  elements  naturals  i  socioculturals  més  característics,  aquells  que  el
defineixen més i,  també, aquells que són més valuosos per al manteniment de la biodiversitat del

conjunt.
Posarem èmfasi en aquests diferents elements:

 marges i herbassars a les vores dels conreus: indispensables per a molts insectes, base de la
cadena tròfica.

 tanques vegetals i franges arbrades: diversitat d’espècies arbustives pròpies d’aquests espais:
esbarzer,  gavernera,  aranyoner,  arç  blanc,  arçot,  aladern,  sanguinyol...  Lloc  de  refugi,

nidificació i aliment per a la fauna: insectes, ocells, petits mamífers, rèptils, etc.
 matollars:  amb coberta  arbòria  més  o  menys  densa,  són  el  producte  de  l’abandonament

d’antigues  feixes  d’oliveres,  ametllers  o  sembrats.  Alberguen  vegetació  pròpia,  molt
interessant. En alguns espais apareixen espècies forestals de planifolis (alzina, roure de fulla

petita, diferents Sorbus, aurons) i també coníferes (pi blanc i càdec principalment). Acabaran
sent bosc i a la llarga desapareixeran les espècies pròpies dels espais oberts. De moment són

probablement els espais més rics en biodiversitat.
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 boscos  illa:  pinedes  mediterrànies  i  rouredes  de  roure  valencià  (HIC).  Petits  reductes,

reservoris  de  vegetació  autòctona,  que  permeten  refugi  (ocells,  rapinyaires  nocturns,
mamífers, etc.). Pateixen la fragmentació i per la seva mida reduïda, no poden complir algunes

de les funcions dels boscos madurs, però sí que milloren la connectivitat dels diferents espais
semi-naturals.

Taula  3:  Elements  naturals  objecte  de  conservació  i  les  seves  funcions  i  característiques  dins  el  mosaic
agroforestal.

Sensibles al 
canvi global

Elements 
representatius 
de l’àrea

Rellevants 
pel mante-
niment de 
l’ecosistema

Elements 
bandera

Cal gestió per
al seu mante-
niment, 
control o 
millora

Marges i herbassars x x x

Tanques vegetals i franges arbrades x x x

Matollars x x x

Boscos illa x x x x

Parets i construccions de pedra x x x x x

Figura 2. Vista general de la finca de Nalec, on es poden observar diferents elements del mosaic.
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3.2 Elements d’interès cultural i social objecte de conservació

3.2.1 Pedra seca i arquitectura popular

Les finques custodiades contenen també elements interessants des del  punt de vista cultural  i

social, començant per l’abundància d’elements de pedra seca. Aquesta tècnica constructiva ha estat
declarada patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Novament, no trobem en aquestes

finques elements extraordinaris: la majoria de les construccions presents – marges, escales, cabanes,
pallisses – són presents en moltes comarques catalanes i arreu de la conca mediterrània. Entenem que

en els  àmbits  de l’arquitectura  popular  i  la  defensa del  patrimoni  rural  construït,  no es  tracta de
protegir «catedrals», considerades com a elements únics i singulars, sinó de defensar el conjunt, la

suma de diferents elements – sovint modestos – que conforma un corpus d’interès local i que dona
identitat al paisatge. Ens importa mantenir la densitat dels diferents elements, la qualitat i estat de

conservació, la seva visibilitat i panoràmica general.
Els elements de pedra seca, com totes les construccions populars del món rural, tenien també una

funcionalitat, que en alguns casos ha desaparegut. En el cas de marges i escales, sí  que segueixen
complint plenament la seva funció: delimitació de les feixes i organització de l’espai, retenció del sòl i

prevenció de l’erosió, control de l’escolament de l’aigua, etc. En canvi, cabanes i pallisses ja no tenen
una funció directa dins la gestió de la finca agrària, però en canvi mantenen, com tot el conjunt, el seu

valor paisatgístic i cultural de primer ordre.
No podem oblidar, a més, el potencial d’acollida de fauna i flora dels elements de pedra seca. Dins

una parcel·la agrària, la presència de marges crea discontinuïtats, petites franges de vegetació diferent
i les construccions de pedra sense morter contenen nombrosos forats i escletxes que són refugis per a

microfauna. En el cas de cabanes i pallisses, són llocs de nidificació preferent de molts ocells propis
d’ambients agraris.

3.2.2 Biodiversitat cultivada

Un  altre  element  d’interès,  a  la  vegada  cultural  i  natural,  que  trobem  a  les  finques  és  la

biodiversitat cultivada.  Sobre els marges,  alternats amb els  conreus,  es mantenen diversos arbres
fruiters: figueres, codonyers, pruneres, noguers, serveres, magraners, pereres o perelloners. Aquests

arbres de marge, antigament molt valorats, avui en dia són generalment arrancats o abandonats. Tot i
això, són dipositaris d’una herència genètica que pot resultar de vital importància en un context de

canvi climàtic. Segurament, molts d’ells van ser plantats i, per tant, són varietats relativament antigues
de fruiters,  que poden ser  més resistents o adaptats als  canvis  i  episodis extrems que,  amb tota

probabilitat,  haurem d’afrontar en els  propers anys.  Recordem que a nivell  global,  la  biodiversitat
cultivada ha patit una erosió brutal. La recuperació de la biodiversitat cultivada és una prioritat, tant a

nivell europeu com català.
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Des de l’any 2013 la Generalitat ha desenvolupat una política en aquest sentit, amb el Pla d’acció

per a la Biodiversitat cultivada, la creació d’un Catàleg de varietats locals d’interès agrari, una Comissió
catalana de varietats locals, etc. Aquesta feina de l’administració vol recollir, harmonitzar, impulsar i

donar continuïtat a la tasca realitzada des de fa dècades des de la pagesia i les entitats per tal de
recuperar la biodiversitat cultivada a nivell local.

Dins els recintes conreats, l’Olivera treballa també amb varietats diverses i inclús ha participat en la
recuperació de varietats oblidades de vinya, com el Trobat. Com ja hem dit, aquest pla de gestió no

intervindrà en els espais conreats, però és evident que treballar per la recuperació de les varietats de
fruiters presents als marges de les finques no pot sinó reforçar aquesta orientació productiva i donar

coherència al projecte en la seva globalitat.

Figura 3. Marge amb elements de pedra seca i arbres fruiters a la finca del Catxassa, amb potencial per a ser
restaurat.

3.2.3 Aprofitaments «secundaris»

Per últim, el mosaic agroforestal ha sigut, des de sempre, un espai d’aprofitaments diversos. Al

voltant de l’aprofitament principal  agrari i/o ramader, les societats rurals han utilitzat molts altres
recursos vegetals: plantes comestibles, remeieres, per a l’artesania i els diferents oficis, etc., algunes

d’elles  cultivades i  d’altres  recol·lectades al  medi  natural.  Aquests  aprofitaments  van lligats  a  uns
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coneixements  específics  i  a  unes  pràctiques  concretes  que,  en  gran  part,  han  desaparegut,  però

recentment hi ha una tendència a voler recuperar-los.
En  primer  lloc,  és  important  conservar  i  difondre  aquests  coneixements,  que  conformen  el

patrimoni immaterial de les societats rurals i que poden ser d’utilitat per a construir un model agrari i
una gestió del territori més sostenibles que els que es practiquen en l’actualitat; en segon lloc, les

finques custodiades alberguen tot  un seguit  de  plantes  amb potencial  d’aprofitaments  que convé
inventariar  i  conservar;  en tercer  lloc,  les  finques  poden servir  per  a  potenciar  els  aprofitaments

silvestres  que  es  practiquen  actualment,  permetre  l’activitat  de  recol·lectors  professionals,  tot
assegurant la sostenibilitat a llarg termini d’aquestes pràctiques.
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4 PRESSIONS, AMENACES, CONDICIONS 
FAVORABLES I OPORTUNITATS

És  important  tenir  en  compte  l’entorn  i  els  factors  externs  rellevants  que  poden  afectar

(positivament i negativa) els objectes de conservació. Els llistem a continuació. On és possible s’inclou
el codi estandarditzat segons el Conservation Measures Partnership (CMP).

Cultiu en ecològic:  L’Olivera duu a terme cultius en ecològic a les finques en custòdia. Això és
positiu perquè no hi ha contaminació per pesticides, herbicides o similars sobre els espais intersticials.

Compromís de L’Olivera: L’Olivera és una entitat sense ànim de lucre, implicada en molts projectes
tant a nivell social com cultural i ambiental. El tarannà de l’empresa i la seva estratègia comunicativa

fan que el projecte encaixi molt bé amb ells, i estan acostumats a entomar reptes que van més enllà de
la pura productivitat.

Conservació present a les escoles:  Les escoles de la  zona treballen habitualment els  temes de
conservació de la biodiversitat. D’aquesta manera, és fàcil que vulguin i puguin implicar-se en activitats

a les finques en custòdia.
Intercooperació i dinamització local: Tant L’Olivera com Els Corremarges formem part de projectes

d’intercooperació i dinamització local. Així, la viabilitat del projecte es veu recolzada per la resta de
cooperatives  i  entitats  que  també  treballen  pel  desenvolupament  al  territori  i  que  poden  voler

implicar-se en la iniciativa de custòdia de diverses maneres.
Interès en la recol·lecció silvestre:  Hi ha diversos projectes a nivell local que estan interessats en

fer recol·lecció silvestre. Cadascun d’ells té les seves potencialitats, el seu públic, etc. i poden donar
impuls i ajuda a la iniciativa.

Interès en la pedra seca i l’arquitectura popular:  La declaració de l’art de la pedra seca com a
patrimoni  universal  de  la  humanitat  per  la  UNESCO és  una oportunitat  per  a  mobilitzar  recursos

humans i econòmics en la conservació del patrimoni de pedra seca i arquitectura popular.
Interès en la conservació i promoció de la biodiversitat cultivada:  En els darrers anys hi ha un

creixent interès per a la recuperació de la  biodiversitat cultivada, el  que és una oportunitat  per a
mobilitzar recursos humans i  econòmics per  a recuperar la  biodiversitat cultivada de les finques i

afavorir-ne el seu aprofitament.
Diferències  entre  les  dues  finques:  Les  diferències  entre  les  dues  finques  poden  ser  una

oportunitat per la diversitat que presenten, ja que permeten impulsar diferents tipus d’aprofitament
(recol·lecció de diferents fruits, flors i fulles) i d’intervencions.

Diferent visió sobre les finques: Sobretot a Nalec, s’hi fan activitats enoturístiques i el propietari hi
va sovint. La visió que tingui cadascú sobre el net i el brut pot influir en la gestió del bosc, marges i

vores.
Recol·lecció (5.2): La recol·lecció de plantes silvestres, si es fa sense control, pot ser perjudicial per

certes espècies i, en general, pel mosaic agroforestal.
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Altres  modificacions  (7.3): Altres  modificacions  en  l’ecosistema: l’evolució  natural  pot  fer

desaparèixer certs hàbitats que depenen de la intervenció humana (herbassars, matollars, etc.). 
Abandonament (7.4): Cessament/reducció del manteniment per acció humana: l’evolució natural

pot fer desaparèixer  certs hàbitats que depenen de la intervenció humana (herbassars,  matollars,
etc.). L’abandonament pot provoca també, el deteriorament del patrimoni de pedra seca i arquitectura

popular,  la pèrdua de biodiversitat cultivada o la disminució de recursos d’aprofitament secundari.
Tensió econòmica: L’Olivera, com tot el sector primari, estan molt tensionats econòmicament. Si es

veiés obligada a plegar, això podria  provocar l’abandonament de les finques i influir negativament en
diversos objectes de conservació.

Incendis  (7.1): Incendis  i  extinció  d’incendis:  un  incendi  podria  deteriorar  greument  l’estat  de
conservació del mosaic agroforestal.

Augment de temperatura (11.3): Els canvis en el règim de temperatures podria modificar la flora
present i influir negativament en l’estat de conservació del mosaic agroforestal.

Canvis  en  la  precipitació  (11.4): Els  canvis  en  la  precipitació  i  els  règims  hidrològics  podrien
modificar la flora present i influir negativament en l’estat de conservació del mosaic agroforestal.

Taula 4. Afectació esperada dels factors detectats sobre els objectes de conservació, i tipus de factor: -- (molt
negativa),  -  (negativa),  +  (positiva),  ++  (molt  positiva);  P  (pressió),  A  (amenaça),  C  (condició  favorable),  O
(oportunitat).

Factor \ Objecte Mosaic agroforestal Construccions de 
pedra seca

Biodiversitat 
cultivada

Aprofitaments 
etnobotànics

Cultiu en ecològic ++ (C) ++ (C) ++ (C)

Compromís de L’Olivera ++ (C) ++ (C) ++ (C) ++ (C)

Conservació present a les
escoles

+ (O) + (O) + (O) + (O)

Intercooperació i 
dinamització local

+ (O) + (O) + (O) + (O)

Interès en la recol·lecció 
silvestre

++ (O) ++ (O) ++ (O)

Interès en la pedra seca + (O) ++ (O) + (O) + (O)
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Interès en la biodiversitat
cultivada

+ (O) + (O) ++ (O) ++ (O)

Diferències entre les 
dues finques

+ (O) ++ (O) ++ (O)

Diferent visió sobre les 
finques

- (P) ++ (P) + (P) - (P)

Recol·lecció (5.2) - (P) - (P) - (P) -- (P)

Altres modificacions (7.3) - (P) - (P) -- (P)

Abandonament (7.4) - (P) -- (P) -- (P) - (P)

Tensió econòmica -- (A) - (A) - (A)

Incendis (7.1) -- (A) - (A) -- (A) -- (A)

Augment de temperatura
(11.3)

-- (A) - (A) - (A)

Canvis  en la  precipitació
(11.4)

-- (A) -- (A) - (A) - (A)
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5 OBJECTIUS I INDICADORS
Identifiquem un total de cinc objectius generals de la iniciativa de custòdia, que corresponen a 

cadascun dels quatre objectes de conservació llistats més amunt, a més d’un objectiu general (OG5) 
que és transversal i respon a la difusió i replicabilitat de l’experiència.

 OG1. El paisatge de mosaic es manté i els diferents elements presenten un funcionament 
idoni.

 OG2. Es manté i millora el patrimoni de pedra seca i arquitectura popular present a les 
finques en custòdia.

 OG3. S’identifica i es manté la biodiversitat cultivada present als marges dels conreus 
principals.

 OG4. Els recursos de recol·lecció silvestre de les finques estan ben identificats i són aprofitats
de manera sostenible.

 OG5. El projecte de custòdia agrària i recol·lecció sostenible és un model de referència en 
gestió de finques.

Aquests cinc objectius generals es desglossen en diversos objectius operatius. A la taula següent
s’indiquen els objectius operatius amb els seus respectius indicadors.

21



Paisatges Cooperatius. Pla de gestió 2023-2027

Taula 5. Objectius operatius, incloent la visió i els indicadors (amb els seus límits -valors esperats- entre parèntesis), fonts de verificació, valor inicial i avaluació

de l’estat de conservació inicial per als objectes de conservació, o assoliment en el moment inicial per als objectius socioeconòmics.

Objectiu general

Objectiu

Font de
verificació Valor inicial

Estat de
conservació /

AssolimentVisió per a l’any 2027 Indicador

OG1. El paisatge de 
mosaic es manté i els 
diferents elements 
presenten un 
funcionament idoni.

OC1. El mosaic agroforestal 
presenta una composició 
equilibrada de tots els 
elements que el conformen

IC1. Composició de les finques 
(superfície de conreus, marges
i herbassars, tanques 
vegetals, matollars, boscos) 
similar a la inicial  (<15% de 
desviació)

Ortofoto o 
SIGPAC Sense dades

Favorable

OC2. Es manté la biodiversitat
de marges i herbassars

IC2. Ecodiag1 en evolució 
positiva o estable respecte a 
la situació inicial

Treball de 
camp (Ecodiag) Sense dades

OC3. Es manté la biodiversitat
de tanques vegetals i franges 
arbrades

IC3. Ecodiag en evolució 
positiva o estable respecte a 
la situació inicial

Treball de 
camp (Ecodiag)

Sense dades

1 https://documents.cdrflorac.fr/Ecodiag_Diagnostic.pdf
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Objectiu general

Objectiu

Font de
verificació Valor inicial

Estat de
conservació /

AssolimentVisió per a l’any 2027 Indicador

OC4. Es manté la biodiversitat
dels matollars

IC4. Ecodiag en evolució 
positiva o estable respecte a 
situació inicial

Treball de 
camp (Ecodiag) Sense dades

OC5. Es millora l’estat dels 
boscos

IC5. Ecodiag en evolució 
positiva respecte a situació 
inicial

Treball de 
camp (Ecodiag) Sense dades

OC6. Es manté o incrementa a
la finca el bosc de roure de 
fulla petita (HIC)

IC6. Es manté o augmenta la 
superfície inicial de bosc de 
roure de fulla petita (HIC)

Ortofoto i 
treball de camp Sense dades

OG2. Es manté i 
millora el patrimoni 
de pedra seca i 
arquitectura popular 
present a les finques 
en custòdia.

OS7. Les construccions en 
pedra seca es mantenen

IS7.1. S’han identificat i 
inventariat els elements 
existents.

Inventari 
realitzat i inclòs
els elements 
pertinents a la 
wikipedra

No

Desfavorable

IS7.2. Es conserva l’estructura,
com a mínim, en un 90% de 
l’observada inicialment.

Cartografia, 
ortofoto i 
treball de camp

100%
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Objectiu general

Objectiu

Font de
verificació Valor inicial

Estat de
conservació /

AssolimentVisió per a l’any 2027 Indicador

OG3. S’identifica i es 
manté la biodiversitat
cultivada present als 
marges dels conreus 
principals.

OS8. La biodiversitat cultivada
és un actiu més de la finca

IS8.1. S’han identificat i 
caracteritzat tots els arbres de
marge presents a la finca.

Inventari 
realitzat No

DesfavorableIS8.2. S’han multiplicat els 
exemplars interessants o 
aquells que, pel seu estat de 
salut o envelliment, s’havien 
de salvaguardar.

Viver en 
funcionament No

OG4. Els recursos de 
recol·lecció silvestre 
de les finques estan 
ben identificats i són 
aprofitats de manera 
sostenible.

OS9. Els recursos de 
recol·lecció estan ben 
identificats i avaluats.

IS9. S’han identificat els 
recursos de recol·lecció, s’ha 
avaluat el seu potencial i s’ha 
planificat el seu aprofitament.

Pla 
d’aprofitament
s realitzat.

No

Desfavorable
OS10. Les finques estan en 
condicions per realitzar-hi 
aprofitaments silvestres, 
permetent l’activitat de 
recoŀlectors professionals, tot 
assegurant la sostenibilitat a 
llarg termini d’aquestes 
pràctiques.

IS10. S’han contactat amb 
empreses interessades en 
recoŀlectar a les finques (3)

Memòria 
d’activitats 0

24



Paisatges Cooperatius. Pla de gestió 2023-2027

Objectiu general

Objectiu

Font de
verificació Valor inicial

Estat de
conservació /

AssolimentVisió per a l’any 2027 Indicador

OG5. El projecte de 
custòdia agrària i 
recol·lecció sostenible
és un model de 
referència en gestió 
de finques agràries.

OS11. Les finques són 
conegudes arreu de la 
comarca

IS11.1. S’han realitzat 
xerrades i activitats obertes al 
públic per informar sobre la 
iniciativa (3)

Memòria 
d’activitats 1

No

IS11.2. Altres entitats de la 
comarca (3) s’han implicat en 
alguna de les actuacions 
previstes

Memòria 
d’activitats 0

IS11.3. S’ha realitzat activitats
(3) amb els centres educatius 
de la comarca

Memòria 
d’activitats 0

OS12. Les entitats de 
referència es fan eco de la 
iniciativa de custòdia

IS12.1. La iniciativa apareix en
L’inventari de custòdia del 
territori

Inventari de 
custòdia del 
territori

No

IS12.2. Es fan presentacions 
(3) de la iniciativa al sector de 
la recol·lecció silvestre

Memòria 
d’activitats

0
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Objectiu general

Objectiu

Font de
verificació Valor inicial

Estat de
conservació /

AssolimentVisió per a l’any 2027 Indicador

OS13. El producte obtingut a 
les finques s’identifica amb la 
iniciativa de custòdia

IS13. Tant el titular de la finca 
com els recol·lectors 
comuniquen sobre la iniciativa
de custòdia i la relacionen 
amb el producte obtingut a les
finques

Memòria 
d’activitats No

OS14. El projecte està en 
condicions de ser replicat en 
d’altres finques semblants

IS14.1. S’ha actualitzat la Guia
per a la recol·lecció i custòdia 
agrària amb els 
aprenentatges de la iniciativa.

Memòria 
d’activitats, 
nova edició de 
la Guia.

No

IS14.2. S’ha contactat amb 
propietaris de finques 
semblants (3) per a replicar 
l’experiència

Memòria 
d’activitats 0
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6 PROGRAMA D’ACTUACIONS
Com ja hem indicat anteriorment, aquest pla de gestió només contempla actuacions en els espais

intersticials  de  les  finques en custòdia,  considerant  que el  maneig  practicat  per  l’Olivera  dins  els
recintes conreats ja és de per si positiu per a la biodiversitat.

6.1 Línies d’actuació

Es defineixen 5 línies d’actuació:

1. Diagnosis i prospeccions inicials
Es tracta de fer els estudis pertinents de diagnosi de l’estat de la finca, en funció dels 4 objectes de

conservació definits anteriorment: Ecodiags inicials dels diferents hàbitats intersticials, prospecció del

patrimoni de pedra seca i arquitectura popular, prospecció de biodiversitat cultivada, i prospecció de
recursos etnobotànics amb potencial per a ser recol·lectats.

2. Realització d’inventaris i estudis
Posteriorment  a  la  diagnosi  inicial,  en  alguns  àmbits  convé  fer  un  estudi  més  aprofundit  dels

elements d’interès de la finca: inventari complet dels elements de patrimoni construït, caracterització i

inventari complet de biodiversitat cultivada i recull de material vegetal dels elements més interessants
o bé en perill, i pla d’aprofitaments secundaris.

3. Intervencions a les finques
La diagnosi inicial ha de mostrar quins són els espais que s’han de millorar, quins tenen un estat de

conservació desfavorable, o bé aspectes millorables d’alguns dels hàbitats. La diagnosi inicial també

ens ha d’indicar quin tipus de manteniment s’haurà de realitzar per tal de mantenir o millorar l’estat
en què es troba cada element del mosaic. En aquests casos es planificaran i realitzaran intervencions a

les finques. També es preveuen intervencions per tal de restaurar elements de pedra seca degradats.
Pel  que fa  a  la  biodiversitat  cultivada,  es  preveu  la  multiplicació  dels  elements  més  interessants.

Aquestes intervencions es realitzaran, sempre que es pugui, en col·laboració amb d’altres entitats i en
forma de jornades de voluntariat.

4. Activitats de valorització i replicabilitat
En  paral·lel  es  realitzaran  activitats  de  valorització:  xerrades,  debats,  trobades  a  les  finques,

jornades de voluntariat, campanyes de comunicació, etc. Es proposarà a d’altres agents del territori

(entitats  educatives  i  de  lleure,  entitats  ambientals,  socials,  culturals,  veïnals,  etc.)  l’opció  de
col·laborar en el projecte. Es contactarà també amb empreses interessades en els recursos silvestres,
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per tal de promocionar els usos populars de la vegetació. Es prospectaran d’altres finques i propietaris

per tal de replicar la iniciativa.

5. Avaluació i seguiment
Cada any es farà una avaluació i seguiment d’alguns dels indicadors. Es farà una visita a la finca per

actualitzar la diagnosi inicial i, si escau, modificar les actuacions previstes. Aquesta visita d’avaluació
pot coincidir amb la reunió anual de seguiment prevista en el contracte de custòdia. El darrer any de

vigència del pla de gestió, es farà una diagnosi de valoració, tenint en compte els objectius inicials i els
indicadors previstos per a cada objectiu. L’avaluació haurà de permetre actualitzar els objectius de

cara a la renovació del pla de gestió per cinc anys més.

6.2 Actuacions i mesures de conservació

Cada una de les  línies  d’actuació es  pot desglossar  en actuacions concretes,  que es detallen a
continuació.

1. Diagnosis i prospeccions inicials
1.1. Anàlisi  cartogràfic: composició exacta del  mosaic (mesura dels diferents hàbitats)  i  primera

quantificació del patrimoni de pedra seca.

1.2. Ecodiag de marges i herbassars. Es determinarà el manteniment general per aquests hàbitats,
es localitzaran els espais a millorar i es planificaran possibles actuacions.

1.3. Ecodiag de tanques vegetals i franges arbrades. Es determinarà el manteniment general per
aquests hàbitats, es localitzaran els espais a millorar i es planificaran possibles actuacions.

1.4.  Ecodiag  de  matollars.  Es  determinarà  el  manteniment  general  per  aquests  hàbitats,  es
localitzaran els espais a millorar i es planificaran possibles actuacions.

1.5. Ecodiag de boscos. Es determinarà el manteniment general per aquests hàbitats, es localitzaran
els espais a millorar i es planificaran possibles actuacions. Es farà especial atenció als rodals de roure

de fulla petita.
1.6. Prospecció dels elements més singulars de pedra seca i arquitectura popular.

1.7. Identificació a camp dels elements de biodiversitat cultivada i primera diagnosi del seu estat de
conservació.

1.8. Identificació dels recursos etnobotànics amb potencial de recol·lecció.

2. Realització d’inventaris i estudis
2.1.Inventari  de  patrimoni  de  pedra  seca  i  arquitectura  popular,  determinant  el  seu  estat  de

conservació i les intervencions recomanades.
2.2. Caracterització i inventari dels elements de biodiversitat cultivada, determinant el seu estat de

conservació i les intervencions recomanades.
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2.3. Recull de material vegetal dels elements de biodiversitat cultivada més interessants o bé en

perill.
2.4. Pla d’aprofitaments secundaris, amb un llistat de les espècies i avaluació de la capacitat de

càrrega de les finques.

3. Intervencions a les finques
3.1. Actuacions de manteniment dels hàbitats: desbrossa d’elements arbustius en els herbassars,

poda d’elements arbustius o arboris de les tanques vegetals, manteniment del matollar com a espai
obert, etc.

3.2. Plantació d’espècies forestals per millorar la biodiversitat d’alguns elements del mosaic.
3.3. Restauració d’elements de pedra seca en mal estat, en forma de jornada de voluntariat o taller

d’aprenentatge.
3.4. Multiplicació d’elements de biodiversitat cultivada més interessants o en perill.

3.5. Realització i manteniment de camins d’accés a les zones més apartades on hi hagi recursos
silvestres potencialment recol·lectables.

4. Activitats de valorització i replicabilitat
4.1.  Participació  en  xerrades,  debats,  trobades,  al  voltant  de  la  custòdia  del  territori  i/o  la

recol·lecció sostenible.

4.2. Realització de campanyes de comunicació al voltant de la iniciativa, posant en valor el producte
final com a ‘producte de custòdia’.

4.3.  Contacte  amb  d’altres  agents  del  territori  per  la  seva  implicació  en  el  projecte  (entitats
educatives i de lleure, entitats ambientals, socials, culturals, veïnals, etc.)

4.4. Contacte amb empreses interessades en els recursos silvestres de les finques.
4.5. Contacte amb d’altres propietaris per a replicar l’experiència.

5. Avaluació i seguiment
5.1. Visita anual d’avaluació a la finca per actualitzar la diagnosi inicial i,  si escau, modificar les

actuacions previstes.

5.2. Realització de l’informe anual de seguiment que preveu el contracte de custòdia.
5.3. Anàlisi cartogràfica i Ecodiag finals de tots els diferents hàbitats del mosaic.

5.4. Redacció d’una Memòria d’activitats que englobi els cinc anys d’aplicació del pla de gestió.
5.5. Proposta de línies estratègiques pel pla de gestió 2028-2032.

Les actuacions llistades responen a diferents objectius enumerats més amunt. A la taula següent

detallem la relació entre els dos àmbits.
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Taula 6. Relació de les actuacions amb els objectius i objectes de conservació.
Mosaic Pedra BC Recol·lecció Referència

Objectiu > OC1 OC2 OC3 OC4 OC5 OC6 OS7 OS8 OS9 OS10 OS11 OS12 OS13 OS14
Línies d’actuació Actuació

1. Diagnosis i
prospeccions

inicials

A1.1 x x
A1.2 x
A1.3 x
A1.4 x
A1.5 x x
A1.6 x
A1.7 x
A1.8 x x

2. Inventaris i
estudis

A2.1 x x
A2.2 x x
A2.3 x
A2.4 x x

3. Intervencions

A3.1 x x x x x x
A3.2 x x x x x x
A3.3 x x x
A3.4 x x
A3.5 x x

4. Valorització i
replicabilitat

A4.1 x x x x x
A4.2 x x x x x
A4.3 x x x x x
A4.4 x
A4.5 x

5. Avaluació i
seguiment

A5.1 x x x x x x x x x x x
A5.2 x x x x x x x x x x x
A5.3 x x x x x x
A5.4 x x x x x x x x x x x x x x
A5.5 x x x x x x x x x x x x x x
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6.3 Fitxes d’actuacions

A continuació es detalla cadascuna de les actuacions llistades.
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A1.1 Anàlisi cartogràfic
Línia d’actuació 1. Diagnosis i prospeccions inicials

Objectes de conservació Mosaic  agroforestal  i  Pedra  seca  i  arquitectura
popular

Pressions i/o amenaces 
revertides -
Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades -
Objectius operatius OC1, OS7
Descripció de l’actuació i justificació
És  important  disposar  d’informacions  detallades  sobre  la  composició  del  mosaic
(mesura dels diferents hàbitats) així com de la presència d’elements de pedra seca. 
Mètode i materials
Es realitzarà una anàlisi cartogràfica sistemàtica de les finques en custòdia, mesurant i
delimitant  cadascun  dels  elements  del  mosaic.  Es  farà  un  primer  aixecament  dels
elements de pedra seca, a comprovar posteriorment amb treball de camp.
Cronograma 2023
Recurrència Puntual
Seqüència Independent 
Prioritat Alta 
Termini esperat dels resultats Curt (1-4 anys)
Responsable Tècnic dels Corremarges
Actors - 
Pressupost 50 € (Personal)
Altres recursos necessaris Ordinador.
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A1.2 Ecodiag de marges i herbassars. 
Línia d’actuació 1. Diagnosis i prospeccions inicials

Objectes de conservació Mosaic agroforestal

Pressions i/o amenaces 
revertides -
Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades -
Objectius operatius OC2
Descripció de l’actuació i justificació
Abans de concretar les actuacions més adients, convé analitzar cadascun dels hàbitats
que  conformen  el  mosaic  agroforestal.  Aquesta  anàlisi  prèvia  ha  de  servir  per  a
mesurar l’estat de conservació de l’hàbitat, i per a determinar de quina manera se n’ha
de fer el manteniment general, així com localitzar els espais a millorar i planificar les
possibles actuacions.
Mètode i materials
L’Ecodiag inicial, les posteriors avaluacions i les intervencions sobre aquest hàbitat no
es faran sobre el conjunt de les finques, sinó en un espai delimitat que haurà sigut
escollit  en  funció  de  la  seva  representativitat  i  del  seu  valor  en  la  connectivitat
ecològica de cadascuna de les finques. 
Per tant, en primer lloc es delimitarà un espai, representatiu de l’hàbitat de ‘marges i
herbassars’, en cadascuna de les dues finques. 
Posteriorment,  en  treball  de  camp  es  realitzarà  un  Ecodiag  d’aquests  espais,
identificant els punts febles per tal de planificar les intervencions necessàries.
Cronograma 2023 
Recurrència Puntual 
Seqüència Posteriorment a A1.1 (Anàlisi cartogràfic)
Prioritat Alta 
Termini esperat dels resultats Curt (1-4 anys) 
Responsable Tècnic dels Corremarges
Actors -
Pressupost 50 € (Personal)
Altres recursos necessaris Vehicle propi, ordinador
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A1.3 Ecodiag de tanques vegetals i franges arbrades
Línia d’actuació 1. Diagnosis i prospeccions inicials

Objectes de conservació Mosaic agroforestal

Pressions i/o amenaces 
revertides -
Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades -
Objectius operatius OC3
Descripció de l’actuació i justificació
Abans de concretar les actuacions més adients, convé analitzar cadascun dels hàbitats
que  conformen  el  mosaic  agroforestal.  Aquesta  anàlisi  prèvia  ha  de  servir  per  a
mesurar l’estat de conservació de l’hàbitat, i per a determinar de quina manera se n’ha
de fer el manteniment general, així com localitzar els espais a millorar i planificar les
possibles actuacions.
Mètode i materials
L’Ecodiag inicial, les posteriors avaluacions i les intervencions sobre aquest hàbitat no
es faran sobre el conjunt de les finques, sinó en un espai delimitat que haurà sigut
escollit  en  funció  de  la  seva  representativitat  i  del  seu  valor  en  la  connectivitat
ecològica de cadascuna de les finques. 
Per tant, en primer lloc es delimitarà un espai, representatiu de l’hàbitat de ‘tanques
vegetals i franges arbrades’, en cadascuna de les dues finques. 
Posteriorment,  en  treball  de  camp  es  realitzarà  un  Ecodiag  d’aquests  espais,
identificant els punts febles per tal de planificar les intervencions necessàries.
Cronograma 2023 
Recurrència Puntual 
Seqüència Posteriorment a A1.1 (Anàlisi cartogràfic)
Prioritat Alta 
Termini esperat dels resultats Curt (1-4 anys) 
Responsable Tècnic dels Corremarges
Actors -
Pressupost 50 € (Personal)
Altres recursos necessaris Vehicle propi, ordinador
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A1.4 Ecodiag de matollars
Línia d’actuació 1. Diagnosis i prospeccions inicials

Objectes de conservació Mosaic agroforestal

Pressions i/o amenaces 
revertides -
Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades -
Objectius operatius OC4
Descripció de l’actuació i justificació
Abans de concretar les actuacions més adients, convé analitzar cadascun dels hàbitats
que  conformen  el  mosaic  agroforestal.  Aquesta  anàlisi  prèvia  ha  de  servir  per  a
mesurar l’estat de conservació de l’hàbitat, i per a determinar de quina manera se n’ha
de fer el manteniment general, així com localitzar els espais a millorar i planificar les
possibles actuacions.
Mètode i materials
L’Ecodiag inicial, les posteriors avaluacions i les intervencions sobre aquest hàbitat no
es faran sobre el conjunt de les finques, sinó en un espai delimitat que haurà sigut
escollit  en  funció  de  la  seva  representativitat  i  del  seu  valor  en  la  connectivitat
ecològica de cadascuna de les finques. 
Per tant, en primer lloc es delimitarà un espai, representatiu de l’hàbitat de ‘matollars’,
en cadascuna de les dues finques. 
Posteriorment,  en  treball  de  camp  es  realitzarà  un  Ecodiag  d’aquests  espais,
identificant els punts febles per tal de planificar les intervencions necessàries. 
Cronograma 2023 
Recurrència Puntual 
Seqüència Posteriorment a A1.1 (Anàlisi cartogràfic)
Prioritat Alta 
Termini esperat dels resultats Curt (1-4 anys) 
Responsable Tècnic dels Corremarges
Actors -
Pressupost 50 € (Personal)
Altres recursos necessaris Vehicle propi, ordinador
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A1.5 Ecodiag de boscos
Línia d’actuació 1. Diagnosis i prospeccions inicials

Objectes de conservació Mosaic agroforestal

Pressions i/o amenaces 
revertides -
Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades -
Objectius operatius OC5
Descripció de l’actuació i justificació
Abans de concretar les actuacions més adients, convé analitzar cadascun dels hàbitats
que  conformen  el  mosaic  agroforestal.  Aquesta  anàlisi  prèvia  ha  de  servir  per  a
mesurar l’estat de conservació de l’hàbitat, i per a determinar de quina manera se n’ha
de fer el manteniment general, així com localitzar els espais a millorar i planificar les
possibles actuacions.
Mètode i materials
L’Ecodiag inicial, les posteriors avaluacions i les intervencions sobre aquest hàbitat no
es faran sobre el conjunt de les finques, sinó en un espai delimitat que haurà sigut
escollit  en  funció  de  la  seva  representativitat  i  del  seu  valor  en  la  connectivitat
ecològica de cadascuna de les finques. 
En treball  de camp es realitzarà un Ecodiag d’aquests  espais,  identificant els  punts
febles per tal de planificar les intervencions necessàries. Es farà especial atenció als
rodals de roure de fulla petita.
Cronograma 2023 
Recurrència Puntual 
Seqüència Posteriorment a A1.1 (Anàlisi cartogràfic)
Prioritat Alta 
Termini esperat dels resultats Curt (1-4 anys) 
Responsable Tècnic dels Corremarges
Actors -
Pressupost 50 € (Personal)
Altres recursos necessaris Vehicle propi, ordinador
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A1.6 Prospecció  dels  elements  més  singulars  de  pedra
seca i arquitectura popular.

Línia d’actuació 1. Diagnosis i prospeccions inicials

Objectes de conservació Pedra seca i arquitectura popular

Pressions i/o amenaces 
revertides -
Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades -
Objectius operatius OS7
Descripció de l’actuació i justificació
Posteriorment a l’anàlisi cartogràfic, convé realitzar una comprovació in situ per tal de
localitzar i identificar els elements més singulars de pedra seca i arquitectura popular.
Mètode i materials
Es farà un recorregut exhaustiu per tal de localitzar i identificar els elements de pedra
seca.  Es  farà  una  primera  fitxa  de  cadascun  d’aquests  elements,  amb localització,
fotografies, croquis, descripció de l’element i del seu estat de conservació, etc. 
Cronograma 2023 
Recurrència Puntual 
Seqüència Posteriorment a A1.1 (Anàlisi cartogràfic)
Prioritat Alta 
Termini esperat dels resultats Curt (1-4 anys) 
Responsable Tècnic dels Corremarges
Actors -
Pressupost 50 € (Personal)

Altres recursos necessaris Vehicle  propi,  ordinador,  càmera  fotogràfica,
dispositiu GPS.

37



Paisatges Cooperatius. Pla de gestió 2023-2027

A1.7
Identificació a camp dels elements de biodiversitat
cultivada  i  primera  diagnosi  del  seu  estat  de
conservació.

Línia d’actuació 1. Diagnosis i prospeccions inicials

Objectes de conservació Biodiversitat cultivada

Pressions i/o amenaces 
revertides -
Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades -
Objectius operatius OS8
Descripció de l’actuació i justificació
Posteriorment a l’anàlisi cartogràfic, convé realitzar una comprovació in situ per tal de
localitzar i identificar els elements més singulars de la biodiversitat cultivada present a
les finques.
Mètode i materials
Es  farà  un  recorregut  exhaustiu  per  tal  de  localitzar  i  identificar  els  elements  de
biodiversitat cultivada present a les  finques.  Es farà una primera fitxa de cadascun
d’aquests elements, amb localització, fotografies, dibuix, descripció de l’element i del
seu estat de conservació, etc. 
Cronograma 2023 
Recurrència Puntual 
Seqüència Posteriorment a A1.1 (Anàlisi cartogràfic)
Prioritat Alta 
Termini esperat dels resultats Curt (1-4 anys) 
Responsable Tècnic dels Corremarges
Actors -
Pressupost 50 € (Personal)

Altres recursos necessaris Vehicle  propi,  ordinador,  càmera  fotogràfica,
dispositiu GPS.
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A1.8 Identificació  dels  recursos  etnobotànics  amb
potencial de recol·lecció. 

Línia d’actuació 1. Diagnosis i prospeccions inicials

Objectes de conservació Aprofitaments secundaris

Pressions i/o amenaces 
revertides -
Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades -
Objectius operatius OS9, OS10
Descripció de l’actuació i justificació
Posteriorment  a  l’anàlisi  cartogràfic,  es  seleccionaran  les  zones  amb  potencial  de
recol·lecció i  es  farà un inventari  botànic,  identificant les  espècies útils  i  amb valor
etnobotànic.
Mètode i materials
Es  seleccionaran amb cartografia els  espais  de  recol·lecció,  i  es  farà  un recorregut
exhaustiu  per  aquests  espais  per  tal  d’inventariar  totes  les  espècies  botàniques
presents. Un cop obtingut el llistat de les espècies presents, amb una primera valoració
de la seva abundància, es reduirà el llistat a aquelles espècies que tinguin un potencial
de recol·lecció significatiu. 
Cronograma 2023 
Recurrència Puntual 
Seqüència Posteriorment a A1.1 (Anàlisi cartogràfic)
Prioritat Alta 
Termini esperat dels resultats Curt (1-4 anys) 
Responsable Tècnic dels Corremarges
Actors -
Pressupost 50 € (Personal)
Altres recursos necessaris Vehicle propi, ordinador.
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A2.1 Inventari de patrimoni de pedra seca i arquitectura
popular

Línia d’actuació 2. Realització d’inventaris i estudis

Objectes de conservació Pedra seca i arquitectura popular

Pressions i/o amenaces 
revertides Abandonament

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades Interès en la pedra seca

Objectius operatius OS7, OS11
Descripció de l’actuació i justificació
Posteriorment  a  la  primera  prospecció,  convé  realitzar  una  anàlisi  exhaustiva  del
patrimoni de pedra seca i arquitectura popular present a les finques.
Mètode i materials
Es farà un inventari exhaustiu de tots els elements de pedra seca presents a les finques.
Les cabanes  i  elements  més singulars  s’inventariaran en forma de  fitxa completa  i
s’inclouran  a  la  wikipedra.  Es  quantificarà  la  presència  de  marges  de  pedra  seca.
S’avaluarà  l’estat  de  conservació  dels  diferents  elements,  s’identificaran  els  punts
crítics i es planificaran les actuacions per tal de mantenir al màxim el valor paisatgístic
del conjunt d’aquests elements.
Els resultats s’inclouran en una petita memòria, que es compartirà amb l’Olivera i els
propietaris de les finques, i se’n farà difusió a nivell local per a posar en valor la feina
realitzada. 
Cronograma 2023-24
Recurrència Puntual 
Seqüència Posteriorment a A1.6 (Primera prospecció)
Prioritat Alta 
Termini esperat dels resultats Curt (1-4 anys) 
Responsable Tècnic dels Corremarges
Actors Amics de l’arquitectura popular
Pressupost 200 € (Personal)

Altres recursos necessaris Vehicle  propi,  ordinador,  càmera  fotogràfica,
dispositiu GPS.
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A2.2 Caracterització  i  inventari  dels  elements  de
biodiversitat cultivada

Línia d’actuació 2. Realització d’inventaris i estudis

Objectes de conservació Biodiversitat cultivada

Pressions i/o amenaces 
revertides Abandonament

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades Interès en la biodiversitat cultivada

Objectius operatius OS8, OS11
Descripció de l’actuació i justificació
Posteriorment  a la  primera prospecció,  convé realitzar  una anàlisi  exhaustiva de la
biodiversitat cultivada present a les finques. 
Mètode i materials
Es  farà  un  inventari  exhaustiu  de  tots  els  elements  de  biodiversitat  present  a  les
finques. Es farà una fitxa amb cadascun dels individus localitzats i se’n caracteritzarà la
varietat (el que requereix un seguiment durant tot l’any, per tal de fotografiar-ne tots
els  estats  fenològics).  S’avaluarà  l’interès  agronòmic  o  social  de  cadascuna  de  les
varietats,  així  com  l’estat  de  conservació  dels  individus,  per  tal  de  planificar  les
actuacions posteriors de multiplicació.
Els resultats s’inclouran en una petita memòria, que es compartirà amb l’Olivera i els
propietaris de les finques, i se’n farà difusió a nivell local per a posar en valor la feina
realitzada. 
Cronograma 2023-24
Recurrència Puntual 
Seqüència Posteriorment a A1.7 (Primera prospecció)
Prioritat Alta 
Termini esperat dels resultats Curt (1-4 anys) 
Responsable Tècnic dels Corremarges

Actors

Departament  d’Acció  Climàtica  (DACC),  altres
entitats  que  treballen  en  la  salvaguarda  de  la
biodiversitat  cultivada  (Cultures  trobades,
Eixarcolant, etc.)

Pressupost 500 € (Personal)

Altres recursos necessaris Vehicle  propi,  ordinador,  càmera  fotogràfica,
dispositiu GPS.
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A2.3
Recull  de  material  vegetal  dels  elements  de
biodiversitat  cultivada  més  interessants  o  bé  en
perill.

Línia d’actuació 2. Realització d’inventaris i estudis

Objectes de conservació Biodiversitat cultivada

Pressions i/o amenaces 
revertides Abandonament

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades Interès en la biodiversitat cultivada

Objectius operatius OS8 
Descripció de l’actuació i justificació
Posteriorment  a  la  primera  prospecció,  i  en  paral·lel  a  l’inventari,  s’ha  de  recollir
material vegetal dels elements més interessants o bé en perill, per tal de multiplicar-los
i salvaguardar les varietats presents a les finques. 
Mètode i materials
En paral·lel a la feina d’inventari dels elements de biodiversitat cultivada presents a les
finques, s’iniciarà el recull de material vegetal i la seva multiplicació. Es començarà pels
elements més fràgils o en mal estat de conservació, per tal de salvaguardar al màxim
les varietats. 
Posteriorment, en el cas que es trobi alguna varietat particularment interessant des
dels punts de vista agronòmic, social,  gastronòmic, etc.,  també es recollirà material
vegetal, amb la voluntat de multiplicar-la i promocionar-ne el cultiu a nivell productiu.
Cronograma 2023-24
Recurrència Puntual 

Seqüència Posteriorment  a  A1.7  (Primera  prospecció)  i  en
paral·lel a A2.2 (Inventari)

Prioritat Alta 
Termini esperat dels resultats Curt (1-4 anys) 
Responsable Tècnic dels Corremarges
Actors DACC
Pressupost 125 € (75 € Personal i 50 € material)

Altres recursos necessaris Vehicle  propi,  espai  de  viver,  material  (alvèols
forestals, substrat, etc.).
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A2.4 Pla d’aprofitaments secundaris 
Línia d’actuació 2. Realització d’inventaris i estudis

Objectes de conservació Aprofitaments secundaris

Pressions i/o amenaces 
revertides Abandonament, Recoŀleció

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades Interès en la recol·lecció silvestre

Objectius operatius OS9, OS10
Descripció de l’actuació i justificació
Amb els resultats de l’A1.8 (Identificació dels recursos etnobotànics amb potencial de
recol·lecció), es procedirà a planificar el possible aprofitament d’aquests recursos.
Mètode i materials
Un cop obtingut el llistat de les espècies amb potencial per a ser recol·lectades (A1.8),
es  triaran  aquelles  que  siguin  prou  abundants  per  a  ser  recol·lectades  a  nivell
professional. Per a cadascuna d’elles, es farà una fitxa completa, que comporti el seu
interès  etnobotànic,  la  part  utilitzada,  la  millor  època  i  el  mètode  de  recol·lecció.
S’avaluarà l’estat  de  la  població (abundància,  distribució i  estructura),  s’indicarà  la
zona  exacta  on es  podrà recol·lectar,  la  capacitat  de  càrrega  d’aquests  espais,  les
possibles mesures de restauració i els torns de retorn.
Cronograma 2023-24
Recurrència Puntual 
Seqüència Posteriorment a A1.8 (Primera prospecció)
Prioritat Alta 
Termini esperat dels resultats Curt (1-4 anys) 
Responsable Tècnic dels Corremarges
Actors CTFC 
Pressupost 500 € (Personal)

Altres recursos necessaris Vehicle  propi,  ordinador,  càmera  fotogràfica,
dispositiu GPS.
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A3.1 Actuacions de manteniment dels hàbitats
Línia d’actuació 3. Intervencions a les finques

Objectes de conservació Mosaic agroforestal

Pressions i/o amenaces 
revertides

Abandonament, Altres modificacions, Diferent visió 
sobre les finques, Incendis

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades Interès en la recol·lecció silvestre

Objectius operatius OC1, OC2, OC3, OC4, OC5, OC6
Descripció de l’actuació i justificació
Amb els resultats dels Ecodiags de cadascun dels hàbitats, es procedirà a mantenir o
millorar els espais seleccionats per tal de millorar-ne l’estat de conservació.
Mètode i materials
Un cop realitzats els Ecodiag de cadascun dels hàbitats, es llistaran i planificaran les
intervencions  a  les  finques  per  tal  de  millorar  el  seu  estat  de  conservació,  la  seva
estructura o les seves funcionalitats dins el mosaic agroforestal. 
Les  tasques  es  definiran  en  funció  dels  resultats  i  la  interpretació  dels  Ecodiag,  i
consistiran en desbrossar els elements arbustius en els herbassars, la poda d’elements
arbustius o arboris de les tanques vegetals, el manteniment del matollar com a espai
obert, etc. 
Cronograma 2024-27
Recurrència Continuada 
Seqüència Posteriorment a A1.2, A1.3, A1.4 i A1.5 (Ecodiags)
Prioritat Alta 
Termini esperat dels resultats Curt (1-4 anys) 
Responsable Tècnic dels Corremarges
Actors -

Pressupost
1000  €  (250  €  /  any:  200  €  personal  +  25  €
desplaçament  +  25  €  combustible  desbrossadora  i
motoserra).

Altres recursos necessaris Vehicle propi, desbrossadora, motoserra.
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A3.2 Plantació d’espècies forestals
Línia d’actuació 3. Intervencions a les finques

Objectes de conservació Mosaic agroforestal

Pressions i/o amenaces 
revertides

Abandonament, Altres modificacions, Diferent visió 
sobre les finques, Incendis

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades Interès en la recol·lecció silvestre

Objectius operatius OC1, OC2, OC3, OC4, OC5, OC6
Descripció de l’actuació i justificació
Amb els resultats  dels Ecodiags de cadascun dels  hàbitats,  s’identificaran espais  on
caldrà introduir espècies autòctones per tal d’enriquir els diferents hàbitats i millorar-
ne la qualificació en l’Ecodiag..
Mètode i materials
Una de les  intervencions a  les  finques consistirà en realitzar  plantacions  d’espècies
autòctones en alguns espais seleccionats en funció dels Ecodiag. Es triaran espècies ja
presents a la zona, preferentment plantes amb floració i/o fructificació abundant, per
tal d’alimentar tota la cadena tròfica. També es podran introduir plantes interessants
des del punt de vista etnobotànic que puguin ser objecte d’aprofitaments secundaris.
Es plantaran preferentment a la tardor, i es procurarà fer el manteniment durant els
dos primers anys de vida de les plantacions.
Cronograma 2024-26

Recurrència Recurrent,  entre  octubre  i  febrer  dos  anys  seguits
(tardor-hivern 24-25 i 25-26). 

Seqüència Posteriorment a A1.2, A1.3, A1.4 i A1.5 (Ecodiags)
Prioritat Mitjana 
Termini esperat dels resultats Curt (1-4 anys) 
Responsable Tècnic dels Corremarges

Actors Forestal  catalana,  personal  de  l’Olivera  per  al
manteniment els dos primers anys.

Pressupost 600 € (500 € personal + 50 € desplaçament + 50 €
planter d’espècies forestals autòctones)

Altres recursos necessaris Vehicle  propi,  eines  manuals  per  a  fer  els  forats,
planter, aigua. 
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A3.3 Restauració d’elements de pedra seca
Línia d’actuació 3. Intervencions a les finques

Objectes de conservació Pedra seca i arquitectura popular

Pressions i/o amenaces 
revertides Abandonament, Diferent visió sobre les finques

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades Interès en la pedra seca

Objectius operatius OS7, OS11, OS12.
Descripció de l’actuació i justificació
L’inventari de construccions de pedra seca i arquitectura popular tindrà com a resultat
una diagnosi  de l’estat  de conservació d’aquest  patrimoni,  i  una planificació de les
actuacions a realitzar per a mantenir-ne el valor paisatgístic del conjunt.
Mètode i materials
A partir de finals de l’any 2024, es preveu realitzar una intervenció anualment per tal
de contribuir al manteniment del patrimoni de pedra seca de les finques. 
Les intervencions es faran segons la planificació realitzada en l’A2.1, i s’haurà de fer en
col·laboració  amb  entitats  especialitzades  en  la  matèria:  Amics  de  l’arquitectura
popular o altres. Preferentment l’actuació es farà en forma de jornada de voluntariat o
taller d’aprenentatge, buscant la col·laboració amb altres entitats de la comarca. La
tasca dels  Corremarges  serà  únicament  la  coordinació,  la  organització  general  i  la
comunicació al voltant de l’activitat. 
Cronograma 2024-27
Recurrència Recurrent, una intervenció per any
Seqüència Posteriorment a A2.1
Prioritat Mitjana 
Termini esperat dels resultats Curt (1-4 anys) 
Responsable Tècnic dels Corremarges
Actors Amics de l’arquitectura popular, voluntariat.
Pressupost 100 € (personal)
Altres recursos necessaris Vehicle propi. 
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A3.4 Multiplicació d’elements de biodiversitat cultivada
Línia d’actuació 3. Intervencions a les finques

Objectes de conservació Biodiversitat cultivada

Pressions i/o amenaces 
revertides

Abandonament, Altres modificacions, Diferent visió 
sobre les finques, Incendis

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades

Interès en la biodiversitat cultivada, Interès en la 
recol·lecció silvestre, Intercooperació i dinamització 
local.

Objectius operatius OS8, OS11.
Descripció de l’actuació i justificació
Un cop realitzada la caracterització de les varietats (A2.2), i recollit el material vegetal
de  les  més  interessants  o  en  perill  (A2.3),  es  procedirà  a  la  plantació  d’aquestes
varietats, ja sigui a les finques en custòdia, o bé en finques de la comarca.
Mètode i materials
El material vegetal recollit en l’actuació A2.3 es plantarà al viver dels Corremarges, per
la  seva  posterior  multiplicació.  Un  cop  realitzada  la  caracterització,  es  triaran  les
varietats més interessants o bé les que estan en perill de desaparèixer i es plantaran. A
les finques en custòdia es triaran els llocs més adients per a introduir-les, a la vegada
que  es  plantaran  en  les  finques  gestionades  pels  Corremarges,  i  també  es  farà
promoció entre pagesos de la comarca per a la seva plantació. 
Cronograma 2024-26

Recurrència Recurrent,  entre  octubre  i  febrer  dos  anys  seguits
(tardor-hivern 24-25 i 25-26).

Seqüència Posteriorment a A2.2 i A2.3
Prioritat Mitjana 
Termini esperat dels resultats Curt (1-4 anys) 
Responsable Tècnic dels Corremarges
Actors DACC
Pressupost 600 € (personal)
Altres recursos necessaris Vehicle propi, viver propi en funcionament. 
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A3.5 Realització i manteniment de camins d’accés 
Línia d’actuació 3. Intervencions a les finques

Objectes de conservació Aprofitaments secundaris

Pressions i/o amenaces 
revertides

Abandonament, Altres modificacions, Diferent visió 
sobre les finques, Incendis

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades

Interès en la recol·lecció silvestre, Intercooperació i 
dinamització local.

Objectius operatius OS9, OS10
Descripció de l’actuació i justificació
Un cop realitzat el pla d’aprofitaments secundaris (A2.4), i seleccionades les zones més
adients per a la recol·lecció, és possible que s’hagin d’obrir nous senders per accedir a
les zones més apartades.
Mètode i materials
Es crearan petits senders per accedir a les zones més apartades i inaccessibles, i se
n’haurà de fer el manteniment un cop oberts els camins, per a que hi puguin accedir els
possibles recol·lectors. 
Cronograma 2025-27
Recurrència Continu
Seqüència Posteriorment a A2.4
Prioritat Baixa 
Termini esperat dels resultats Curt (1-4 anys) 
Responsable Tècnic dels Corremarges
Actors -
Pressupost 200 € (125 € personal + 50 € desplaçament + 25 €

combustible desbrossadora i motoserra)
Altres recursos necessaris Vehicle propi, desbrossadora, motoserra.

48



Paisatges Cooperatius. Pla de gestió 2023-2027

A4.1
Participació  en  xerrades,  debats,  trobades,  al
voltant de la custòdia del territori i/o la recol·lecció
sostenible

Línia d’actuació 4. Activitats de valorització i replicabilitat

Objectes de conservació
Mosaic  agroforestal,  Pedra  seca  i  arquitectura
popular,  Biodiversitat  cultivada  i  Aprofitaments
secundaris

Pressions i/o amenaces 
revertides

Abandonament, Diferent visió sobre les finques, 
Tensió econòmica

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades

Compromís de l’Olivera, Conservació present a les 
escoles, Intercooperació i dinamització local, Interès 
en la recol·lecció silvestre, Interès en la pedra seca, 
Interès en la biodiversitat cultivada

Objectius operatius OS10, OS11, OS12, OS13, OS14
Descripció de l’actuació i justificació
Una vessant molt important d’aquest projecte és la comunicació i la replicabilitat de la
iniciativa. Per això s’organitzaran o es participarà en trobades al voltant de la custòdia
del territori i/o la recol·lecció sostenible.
Mètode i materials
Es crearan i es difondran materials de divulgació al voltant de la iniciativa de custòdia,
per tal de facilitar la comunicació al voltant de la iniciativa. Es procurarà participar en
trobades o debats, es contactarà amb entitats de referència i s’organitzaran jornades
per a presentar els resultats del projecte.
Cronograma 2023-27
Recurrència Continu
Seqüència Independent
Prioritat Alta
Termini esperat dels resultats Curt (1-4 anys) 
Responsable Tècnic dels Corremarges

Actors XCN, DACC, CTFC i  altres entitats relacionades amb
els objectes de conservació.

Pressupost 125 € (personal)
Altres recursos necessaris Vehicle propi.
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A4.2 Realització de campanyes de comunicació posant en
valor el producte final com a ‘producte de custòdia’.

Línia d’actuació 4. Activitats de valorització i replicabilitat

Objectes de conservació
Mosaic  agroforestal,  Pedra  seca  i  arquitectura
popular,  Biodiversitat  cultivada  i  Aprofitaments
secundaris

Pressions i/o amenaces 
revertides

Abandonament, Diferent visió sobre les finques, 
Tensió econòmica

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades

Compromís de l’Olivera, Conservació present a les 
escoles, Intercooperació i dinamització local, Interès 
en la recol·lecció silvestre, Interès en la pedra seca, 
Interès en la biodiversitat cultivada

Objectius operatius OS10, OS11, OS12, OS13, OS14
Descripció de l’actuació i justificació
Una vessant molt important d’aquest projecte és la comunicació i la replicabilitat de la
iniciativa.  Per  això  un dels  elements  a  destacar  és  la  comunicació  al  voltant  de  la
producció agroalimentària de les finques en custòdia.
Mètode i materials
Es faran campanyes de comunicació regularment per tal de destacar l’alt valor natural
dels productes obtinguts en les finques en custòdia. Es comunicarà al voltant de la feina
realitzada a les finques, relacionant-la sempre amb el producte del gestor de les finques
(L’Olivera) com dels recol·lectors (Els Corremarges o altres). Es tracta d’anar construint
progressivament una marca de ‘producte en custòdia’ o ‘producte d’alt valor natural’.
Cronograma 2023-27
Recurrència Continu
Seqüència Independent
Prioritat Alta
Termini esperat dels resultats Curt (1-4 anys) 
Responsable Tècnic dels Corremarges

Actors L’Olivera, Els Corremarges, particularment els equips
encarregats de la comunicació.

Pressupost 500 € (personal)
Altres recursos necessaris Càmera de fotos, xarxes socials.
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A4.3 Contacte amb d’altres agents del territori 
Línia d’actuació 4. Activitats de valorització i replicabilitat

Objectes de conservació
Mosaic  agroforestal,  Pedra  seca  i  arquitectura
popular,  Biodiversitat  cultivada  i  Aprofitaments
secundaris

Pressions i/o amenaces 
revertides

Abandonament, Diferent visió sobre les finques, 
Tensió econòmica

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades

Compromís de l’Olivera, Conservació present a les 
escoles, Intercooperació i dinamització local, Interès 
en la recol·lecció silvestre, Interès en la pedra seca, 
Interès en la biodiversitat cultivada

Objectius operatius OS10, OS11, OS12, OS13, OS14
Descripció de l’actuació i justificació
Tant l’Olivera com els Corremarges ja formen part del teixit social i cultural de la Vall
del Corb. Aquest projecte està concebut per a ser replicat, per a ser una referència de
gestió sostenible de finques agràries i per afavorir la dinamització social i cultural dels
territoris rurals. Paisatges cooperatius té vocació comunitària, i per això és important
fer conèixer la iniciativa a les entitats del territori,  amb la voluntat d’implicar-les al
màxim en l’assoliment dels objectius.
Mètode i materials
Es crearan i es difondran materials de divulgació al voltant de la iniciativa de custòdia,
per tal de facilitar la comunicació al voltant de la iniciativa. S’insistirà especialment en
el públic infantil i jove, en particular a través dels centres educatius i altres entitats
educatives.  Es  buscaran  sinergies  amb  entitats  ambientals,  però  també  socials,
culturals i  veïnals, cercant la col·laboració i la participació en totes les activitats del
projecte.
Cronograma 2023-27
Recurrència Continu
Seqüència Independent
Prioritat Alta
Termini esperat dels resultats Curt (1-4 anys) 
Responsable Tècnic dels Corremarges

Actors Altres  entitats  del  territori  (educatives,  ambientals,
socials, culturals, veïnals, etc.)

Pressupost 125 € (personal)
Altres recursos necessaris -
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A4.4 Contacte  amb  empreses  interessades  en  els
recursos silvestres de les finques 

Línia d’actuació 4. Activitats de valorització i replicabilitat

Objectes de conservació Aprofitaments secundaris

Pressions i/o amenaces 
revertides

Abandonament, Diferent visió sobre les finques, 
Tensió econòmica, Recol·lecció silvestre

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades

Compromís de l’Olivera, Intercooperació i 
dinamització local, Interès en la recol·lecció silvestre

Objectius operatius OS10
Descripció de l’actuació i justificació
Un cop realitzat el pla d’aprofitaments i detectats els recursos silvestres disponibles, es
contactarà amb empreses o projectes que puguin estar interessades en recol·lectar a
les finques en custòdia.
Mètode i materials
Es crearan i es difondran materials al voltant de la iniciativa de custòdia i el potencial
de recol·lecció de les finques, per tal d’atraure a possibles usuaris. S’aniran a buscar
també empreses o projectes que ja fan recol·lecció silvestre, o bé que ja utilitzen alguna
de les espècies presents a les finques, per tal de convidar-les a recol·lectar a les finques
en custòdia i a participar de les actuacions previstes en aquest pla de gestió.
Cronograma 2025-27
Recurrència Recurrent
Seqüència Posterior a A2.4
Prioritat Alta
Termini esperat dels resultats Curt (1-4 anys) 
Responsable Tècnic dels Corremarges
Actors -
Pressupost 150 € (personal)
Altres recursos necessaris -
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A4.5 Contacte  amb  d’altres  propietaris  per  a  replicar
l’experiència 

Línia d’actuació 4. Activitats de valorització i replicabilitat

Objectes de conservació
Mosaic  agroforestal,  Pedra  seca  i  arquitectura
popular,  Biodiversitat  cultivada,  Aprofitaments
secundaris

Pressions i/o amenaces 
revertides

Abandonament, Diferent visió sobre les finques, 
Tensió econòmica, Altres modificacions

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades

Compromís de l’Olivera, Intercooperació i 
dinamització local, Interès en la recol·lecció silvestre, 
Interès en la pedra seca, Interès en la biodiversitat 
cultivada

Objectius operatius OS14
Descripció de l’actuació i justificació
Un cop el projecte està en marxa, i preferentment un cop que la fase d’estudis ja ha
estat  finalitzada,  és  el  moment  d’explicar  la  iniciativa  i  contactar  amb  d’altres
propietaris de finques per tal de replicar l’experiència.
Mètode i materials
Es  crearan  i  es  difondran  materials  al  voltant  de  la  iniciativa  de  custòdia,  i  es
compartirà l’experiència amb d’altres propietaris de la zona, prioritzant aquells que ja
tinguin  una  certa  sensibilitat  ambiental  i  creguem  que  estan  disposats  a  replicar
l’experiència. Triar el perfil de propietaris és important, ja que si es replica l’experiència,
haurem de treballar plegats durant molts anys.
Cronograma 2025-27
Recurrència Recurrent
Seqüència Un cop consolidat el projecte
Prioritat Mitjana
Termini esperat dels resultats Curt (1-4 anys) 
Responsable Tècnic dels Corremarges
Actors -
Pressupost 150 € (personal)
Altres recursos necessaris -
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A5.1 Visita  anual  d’avaluació  a  la  finca  i  redacció
d’informe de seguiment

Línia d’actuació 5. Avaluació i seguiment

Objectes de conservació
Mosaic  agroforestal,  Pedra  seca  i  arquitectura
popular,  Biodiversitat  cultivada,  Aprofitaments
secundaris

Pressions i/o amenaces 
revertides -

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades

Compromís de l’Olivera, Conservació present a les 
escoles, Intercooperació i dinamització local, Interès 
en la recol·lecció silvestre, Interès en la pedra seca, 
Interès en la biodiversitat cultivada

Objectius operatius OC1, OC2, OC3, OC4, OC5, OC6, OS7, OS8, OS9, OS10,
OS14

Descripció de l’actuació i justificació
Anualment es farà una visita de les  finques per  tal  d’actualitzar  la  diagnosi  inicial,
avaluar les actuacions realitzades i, si cal, modificar el pla de treball. Amb els resultats
de  la  visita  es  redactarà  l’informe anual  de  seguiment  que preveu el  contracte  de
custòdia.
Mètode i materials
Anualment es farà una visita de les finques,  prenent com a referència les diagnosis
inicials.  S’anotaran  totes  les  modificacions  observades,  s’avaluaran  les  actuacions
realitzades durant l’any, es revisaran els indicadors segons el pla de seguiment i  es
planificaran les actuacions de l’any següent. Les informacions recollides es plasmaran
en un informe anual de seguiment, que servirà per a presentar l’evolució de la iniciativa
de custòdia davant l’Olivera SCCL, la propietat de les finques o qualsevol altre actor que
hi estigui interessat.
Cronograma 2024-27
Recurrència Recurrent
Seqüència Independent
Prioritat Alta
Termini esperat dels resultats Curt (1-4 anys) 
Responsable Tècnic dels Corremarges
Actors -
Pressupost 1200 € (personal, 400€ / any)
Altres recursos necessaris Cotxe propi, ordinador
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A5.2 Reunió anual de seguiment
Línia d’actuació 5. Avaluació i seguiment

Objectes de conservació
Mosaic  agroforestal,  Pedra  seca  i  arquitectura
popular,  Biodiversitat  cultivada,  Aprofitaments
secundaris

Pressions i/o amenaces 
revertides -

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades -

Objectius operatius OC1, OC2, OC3, OC4, OC5, OC6, OS7, OS8, OS9, OS10,
OS14

Descripció de l’actuació i justificació
Un  cop  redactat  l’informe  previst  en  A5.1,  es  farà  una  reunió  de  seguiment  amb
l’Olivera SCCL, convidant també a la propietat de les finques, per tal de compartir els
resultats de la iniciativa i  consensuar l’actualització del pla de treball.  Idealment, la
reunió  ha  d’incloure  una  visita  a  les  finques  per  tal  de  poder  comprovar  les
informacions recollides als informes. 
Mètode i materials
L’informe previst en l’A5.1 servirà com a referència, per tal de compartir amb l’Olivera
SCCL i la propietat de les finques, l’evolució de la iniciativa de custòdia. En primer lloc es
farà un balanç de l’evolució de les finques i s’avaluaran les actuacions realitzades. A
més, la reunió no ha de ser informativa, ha de ser una reunió de treball on es decideixin
les prioritats i es planifiquin les actuacions previstes per a l’any següent. Es prendrà
acta i s’adaptarà el pla de treball a les decisions preses durant la reunió.
Cronograma 2024-27
Recurrència Recurrent
Seqüència Anualment, després de A5.1
Prioritat Alta
Termini esperat dels resultats Curt (1-4 anys) 
Responsable Tècnic dels Corremarges
Actors L’Olivera SCCL i propietat de les finques.
Pressupost 200 € (personal, 50€ / any)
Altres recursos necessaris Cotxe propi
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A5.3 Anàlisi cartogràfica i Ecodiag finals
Línia d’actuació 5. Avaluació i seguiment

Objectes de conservació Mosaic agroforestal

Pressions i/o amenaces 
revertides -
Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades -
Objectius operatius OC1, OC2, OC3, OC4, OC5, OC6
Descripció de l’actuació i justificació
El darrer any de vigència del contracte de custòdia i d’aquest pla de gestió, s’ha de fer
una feina exhaustiva d’avaluació de la feina feta. 
La primera etapa d’aquesta avaluació final és l’anàlisi  cartogràfica i  els  Ecodiag de
cadascun dels hàbitats que componen les finques. 
Mètode i materials
Aquesta  anàlisi  final  ha  de  respondre  a  l’anàlisi  inicial  realitzada el  primer  any  de
vigència d’aquest pla de gestió. Es realitzarà una anàlisi cartogràfica exhaustiva per
avaluar les superfícies ocupades pels diferents hàbitats, remarcant qualsevol evolució
que hi hagi hagut durant els cinc anys d’iniciativa de custòdia. Seguidament, en una
visita a finca, es realitzen de nou els Ecodiag de cadascun dels hàbitats, per avaluar-ne
l’evolució qualitativa.
Cronograma 2027
Recurrència Puntual
Seqüència El darrer any de vigència del contracte de custòdia
Prioritat Alta
Termini esperat dels resultats Curt (1-4 anys) 
Responsable Tècnic dels Corremarges
Actors -
Pressupost 300 € (personal)
Altres recursos necessaris Cotxe propi
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A5.4 Redacció d’una Memòria d’activitats
Línia d’actuació 5. Avaluació i seguiment

Objectes de conservació
Mosaic  agroforestal,  Pedra  seca  i  arquitectura
popular,  Biodiversitat  cultivada,  Aprofitaments
secundaris

Pressions i/o amenaces 
revertides -

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades -

Objectius operatius Tots.
Descripció de l’actuació i justificació
El darrer any de vigència del contracte de custòdia i d’aquest pla de gestió, s’ha de fer
una feina exhaustiva d’avaluació de la feina feta. La segona etapa d’aquesta avaluació
final és la redacció d’una memòria d’activitats que reculli tota l’evolució de les finques
durant els anys de vigència del pla de gestió. 
Mètode i materials
La memòria d’activitats ha de recollir, en primer lloc, els resultats dels informes anuals
(A5.1) i de les reunions anuals de seguiment (A5.2). Es repassaran totes les actuacions
realitzades  durant  els  cinc  anys  de  vigència  del  pla  de  gestió  i  se  n’avaluaran  els
resultats. Finalment, s’utilitzaran els resultats obtinguts amb l’anàlisi cartogràfica i els
Ecodiag finals (A5.3), i es reprendran els indicadors per fer una avaluació de cadascun
dels objectius operatius fixats. El resultat serà una anàlisi completa de la iniciativa de
custòdia, que serveixi per a informar als diferents actors (Olivera i propietat), fer difusió
i planificar la continuïtat de la iniciativa de custòdia. 
Cronograma 2027
Recurrència Puntual

Seqüència El darrer any de vigència del contracte de custòdia,
recull informacions de A5.1, A5.2 i A5.3.

Prioritat Alta
Termini esperat dels resultats Curt (1-4 anys) 
Responsable Tècnic dels Corremarges
Actors -
Pressupost 300 € (personal)
Altres recursos necessaris Ordinador
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A5.5 Proposta  de  línies  estratègiques  pel  pla  de  gestió
2028-2032

Línia d’actuació 5. Avaluació i seguiment

Objectes de conservació
Mosaic  agroforestal,  Pedra  seca  i  arquitectura
popular,  Biodiversitat  cultivada,  Aprofitaments
secundaris

Pressions i/o amenaces 
revertides -

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades -

Objectius operatius Tots.
Descripció de l’actuació i justificació
El darrer any de vigència del contracte de custòdia i d’aquest pla de gestió, després
d’avaluar la feina feta i analitzada la situació de les finques, es proposaran les línies
estratègiques a seguir en cas que es vulgui donar continuïtat a la iniciativa de custòdia.
Mètode i materials
En funció de l’avaluació final del projecte i l’anàlisi de les finques, es proposaran les
línies estratègiques a seguir en un possible pla de gestió per als cinc anys posteriors. Es
prendran com a referència els objectes de conservació d’aquest pla de gestió, amb la
possibilitat de modificar-los si es creu convenient. No es tracta de redactar un nou pla
de gestió, sinó només de plantejar-ne les línies clau, de cara a consensuar amb els
altres actors (l’Olivera SCCL i propietat) la possible continuïtat de la iniciativa. 
Cronograma 2027
Recurrència Puntual

Seqüència El darrer any de vigència del contracte de custòdia,
després de A5.4.

Prioritat Alta
Termini esperat dels resultats Curt (1-4 anys) 
Responsable Tècnic dels Corremarges
Actors -
Pressupost 150 € (personal)
Altres recursos necessaris Ordinador
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6.4 Cronograma d’actuacions i pressupost

Les actuacions es temporitzen segons el cronograma següent:

Taula 7. Cronograma d’actuacions.

Línies
d’actuació Actuació 2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1.
Diagnosis i
prospec-

cions
inicials

A1.1
A1.2
A1.3
A1.4
A1.5
A1.6
A1.7
A1.8

2.
Inventaris i

estudis

A2.1
A2.2
A2.3
A2.4

3. Interven-
cions

A3.1
A3.2
A3.3
A3.4
A3.5

4.
Valorització
i replicabili-

tat

A4.1
A4.2
A4.3
A4.4
A4.5

5.
Avaluació i
seguiment

A5.1
A5.2
A5.3
A5.4
A5.5
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Cada actuació requereix d’un pressupost, segons la taula següent.

Taula 8. Pressupost.

Línies
d’actuació Actuació 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL

1.
Diagnosis i
prospec-

cions
inicials

A1.1 50 € 50 €
A1.2 50 € 50 €
A1.3 50 € 50 €
A1.4 50 € 50 €
A1.5 50 € 50 €
A1.6 50 € 50 €
A1.7 50 € 50 €
A1.8 50 € 50 €

2.
Inventaris
i estudis

A2.1 100 € 100 € 200 €
A2.2 250 € 250 € 500 €
A2.3 50 € 75 € 125 €
A2.4 250 € 250 € 500 €

3.
Interven-

cions

A3.1 250 € 250 € 250 € 250 € 1000 €
A3.2 100 € 250 € 250 € 600 €
A3.3 25 € 25 € 25 € 25 € 100 €
A3.4 100 € 250 € 250 € 600 €
A3.5 50 € 50 € 50 € 50 € 200 €

4.
Valoritza-

ció i
replicabi-

litat

A4.1 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 125 €
A4.2 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 500 €
A4.3 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 125 €
A4.4 50 € 50 € 50 € 150 €
A4.5 50 € 50 € 50 € 150 €

5.
Avaluació

i segui-
ment

A5.1 400 € 400 € 400 € 400 € 1200 €
A5.2 50 € 50 € 50 € 50 € 200 €
A5.3 300 € 300 €
A5.4 300 € 300 €
A5.5 150 € 150 €

TOTAL 1200 € 1800 € 1525 € 1525 € 1775 € 7825 €
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7 SEGUIMENT I AVALUACIÓ

7.1 Pla de seguiment

És necessari  preveure un seguiment  del  compliment  dels  compromisos  d’aquest  pla  de gestió.

Periòdicament es revisaran els indicadors per comprovar si s’avança i si es podran complir al finalitzar
els cinc anys del primer contracte. A més, aquest seguiment ha de permetre revisar el pla de gestió i

els seus objectius, que han de ser dinàmics per adaptar-se a les necessitats i a les evolucions de les
finques i el seu entorn.

Els indicadors es revisaran periòdicament segons l’indicat en la taula següent. S’hi indica també els
casos en què la revisió implica una visita a la finca, que pot coincidir, o no, amb la visita anual amb el

titular de les finques prevista en el contracte de custòdia.

Taula 9. Cronograma de seguiment d’indicadors.

Indicador 2023 2024 2025 2026 2027

IC1 x

IC21 x x x

IC31 x x x

IC41 x x x

IC51 x x x

IC61 x x x

IS7.11 x x

IS7.21 x x x

IS8.11 x x

IS8.21 x x

IS9 x x

IS10 x

IS11.1 x x

IS11.2 x x

IS11.3 x x

IS12.1 x x

IS12.2 x x

IS13 x x

IS14.1 x

IS14.2 x x
1Comporten visita a la finca
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7.2 Avaluació dels objectius i revisió del pla de gestió

L’avaluació dels objectius i  els indicadors es farà de manera periòdica. Cada any, aquesta feina

quedarà  plasmada en un informe anual  d’avaluació,  que s’entregarà  al  titular  de la  finca.  Aquest
informe ha de permetre fer el seguiment de la iniciativa de custòdia i revisar el pla de gestió, si s’escau.

El contracte de custòdia i aquest pla de gestió tenen una durada de cinc anys. A finals de l’any 2027,
doncs,  es  revisarà  més  a  fons  l’acompliment  dels  objectius,  es  redactarà  una  memòria  final  i  es

plantejaran nous objectius estratègics pels cinc anys següents, en cas que ambdues parts tinguin la
voluntat de prosseguir la iniciativa de custòdia.

I  com  a  prova  de  conformitat  i  perquè  així  consti,  signen  el  present  pla  de  gestió,  a
.............................., .... de ............. de ......:

........................................ ........................................
L’Olivera SCCL., arrendatària de les finques Els Corremarges SCCL.
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ANNEXOS

Annex 1: Cartografia de les finques 

Mapa 1. Situació de les finques de Nalec (al sud del terme municipal) i Catxassa (al terme de Vallbona de les
Monges).
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Mapa 2. Situació de les finques sobre ortofoto actual.
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Mapa 3. Cultius i Hàbitats d’Interès Comunitari (HICs) de les finques.
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