
Ets gEstor d’una finca forEstal, 
ramadEra o agrícola? tEns algun Espai natural En propiEtat? 
t’intErEssa consErvar Els 
valors naturals i culturals 
dEl tEu Espai?

vols quE ExpErts En consErvació t’ajudin 
a cuidar i mantEnir  la tEva la finca? 

1a Trobada de propietaris 
de custòdia del territori 

Programa de la trobada
 

09:30 - 10:00 - Acreditacions. 

10:00 – 10:30 – Inauguració. Parlaments institucionals.

10:30 – 11:15 – Taula d’experiències. Propietaris amb acords de custòdia presentaran la seva  

experiència. 

11:15 - 12:30 - Espais d’intercanvi temàtics. Coneixem-nos millor. 

12:30 – 14:00 – Visita de camp guiada a la Reserva Natural Privada del Torrent i Pantà de Garet.

14:00 – Dinar gratuït per a tots els assistents amb tastet de productes del mercat de custòdia  

i de la finca «La Font».

Per participar és necessari confirmar assistència al següent formulari:

http://www.xct.cat/ca/Formularis_CRM/formulari_trobada_propietaris_2013.html 

Places limitades.

Amb el suport de: 

 
Economia verda i conservació,  

una opció de futur 
      Dissabte 16 de novembre a Lluçà

Xarxa de Custòdia del Territori
C. Sagrada Família, 7 (Universitat de Vic)  
08500 - Vic
Tel. 93 886 61 35
info@custodiaterritori.org
www.custodiaterritori.org

Amb la col·laboració de: 
Finca  

La Font  



 
Quin paper hi juga la Xarxa de Custò-
dia del Territori? 
La Xarxa de Custòdia del Territori (xct) 
és una organització sense ànim de lucre 
que impulsa el desenvolupament i l’ús 
de la custòdia del territori al nostre país. 
 
Què en treus tu com a propietari de la 
custòdia del territori? 
- Assessorament legal. 
- Assesorament tècnic. 
- Disposar d’un voluntariat actiu que 
treballi a la finca.  
- Reconeixement social.
- Activitats respectuoses amb l’entorn.
- Possibilitat d’accedir a ajuts públics.
- Possibilitat d’accedir a incentius  
fiscals.

Si t’has quedat amb ganes de conèixer 
més sobre les possibilitats que ofereix 
la custòdia, la I Trobada de propietaris 

és una bona ocasió! 

Però… què és la Custòdia del Territori? 
Custòdia ve del llatí “custodiae”, que  
significa guardar, conservar, respectar o  
tenir cura. La Custòdia del territori és una 
metodologia de conservació que pretén  
implicar els propietaris i usuaris del territori.  
 
Vol conservar la natura, el paisatge i el  
patrimoni cultural de llocs tot garantint 
que els usos i les activitats que s’hi duen 
a terme siguin respectuosos amb l’entorn .
 
Per què s’aplica? Conservar els espais  
naturals és una responsabilitat de tothom 
i no únicament de les administracions. 

Com es duu a terme?  
Mitjançant els acords de custòdia entre  
entitats i propietaris, on s’estableixen 
els compromisos per tal de conservar el  
patrimoni natural o cultural de les finques. 

Amb el lema “Economia verda i conservació, una opció de futur”, l’objectiu de 
la trobada és donar a conèixer el potencial i les oportunitats de la custòdia del 
territori per gestionar finques privades. 
 
Volem que sigui un espai de trobada i diàleg entre persones propietaries que 
ja tenen acords de custòdia i persones que volen conèixer més d’aprop els 
beneficis i oportunitats que ofereix la custòdia per a la seva finca. 
 
 
L’espai escollit per a aquesta 1a trobada és la finca La Font, una finca  
exemplar on des del 2007 el propietari de la finca, Pere Garet, i el Centre 
d’Estudis dels Rius Mediterranis – Museu del Ter com a entitat de custòdia, desen-
volupen un projecte d’economia verda que combina l’ecoturisme, la conservació 
dels valors naturals de les rieres, torrents i zones humides de la finca i la gestió 
sostenible i ecològica de l’explotació agrícola i ramadera.
 



Benvolgut,

Ens plau convidar-te a la 1a Trobada de propietaris de custòdia del territori que es celebrarà el 
proper dissabte 16 de novembre a Lluçà (finca La Font).

La trobada serà una bona ocasió per compartir experiències, resoldre dubtes i conèixer els beneficis i oportunitats 
que ofereix la custòdia del territori als propietaris i gestors de finques de Catalunya. 
 
Salutacions cordials,

Montse Barniol, Presidenta de la xct                                                           Preguem confirmeu assistència a través del formulari online.


