XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI

•

•

La custodia del territori abasta els models de conservació dels
recursos i dels valors naturals i culturals d’un territori basats en
crear, nodrir i possibilitar la responsabilitat de propietaris i usuaris
per a gestionar la terra i els recursos naturals, culturals i del
paisatge.

•

Les entitats de custodia són organitzacions sense afany de lucre,
públiques o privades, que tenen entre els seus objectius la
participació activa en la conservació del territori i els seus valors
mitjançant els mecanismes que facilita la custodia del territori.

Què és la Xarxa de custòdia del territori (XCT)?

La Xarxa es planteja com una organització per impulsar el desenvolupament i l’ús
de la custòdia del territori al nostre país, treballant estretament amb institucions i
entitats interessades en posar en pràctica la custòdia del territori (administracions,
ajuntaments, entitats veïnals, excursionistes, naturalistes, centres i associacions
vinculades a la propietat i el món rural, professionals de l’ordenació del territori...).
La proposta de constituir la Xarxa va sorgir a rel de la Declaració de Montesquiu de
custòdia del territori, aprovada el Novembre de 2000 al Seminari internacional del
Castell de Montesquiu (Osona). Des del 6 de març de 2003 la Xarxa està
constituïda com a associació amb plena capacitat jurídica i, parallelament, s’ha
posat en marxa l’oficina tècnica que va començar a operar a principis de maig.
Poden ser membres de la Xarxa les institucions, associacions, empreses,
professionals i persones que hi estiguin interessats.
•

Què us ofereix la XCT?

La Xarxa us proposa participar i collaborar en diferents iniciatives i projectes que ja
es troben en funcionament:
 Sistema d’informació electrònica de la XCT: web de recursos, noticiari
electrònic mensual Custòdia de 30 en 30, llista de debat...
> Indiqueu-nos el vostre correu electrònic i us donarem més informació.
 Membres de la Xarxa de Custòdia del Territori.
> Oberta a les organitzacions públiques i privades i les persones físiques
interessades. Demaneu-nos informació sobre quotes i serveis que ofereix la Xarxa.
 Participació en projectes de la Xarxa.
> Tenim diferents grups de treball, publiquem guies i manuals per a la custòdia i
impulsem projectes en collaboració amb diferents organitzacions, entre d’altres
activitats. Al Custòdia de 30 en 30 us expliquem com participar-hi.

•

L’oficina tècnica de la XCT

L’oficina tècnica de la Xarxa, amb seu a la Universitat de Vic, assessora
iniciatives i projectes de custòdia del territori, facilita formació i informació,
treballa per aconseguir suport legislatiu i estructural de les administracions i
altres organitzacions, fa difusió i promoció de la custòdia davant la
ciutadania, fa recerca per la custòdia...

•

Com contactar amb la XCT?

Xarxa de Custòdia del Territori  carrer de la Sagrada Família, 7 (Universitat de Vic)
 08500-VIC Telèfon 93 886 61 35, www.custodiaterritori.org i correu electrònic:
info@custodiaterritori.org

