Jornada tècnica per entitats socials i ambientals

Custòdia del territori al Baix Ebre i Montsià:
experiències i oportunitats
La custòdia del territori és una estratègia útil per a conservar i gestionar els espais naturals més
propers, ja siguin agraris, forestals, fluvials o espais verds urbans.
La custòdia pot fer entendre a la població local que la conservació no és solament responsabilitat
de les administracions, sinó que també pot, i ha de ser, un objectiu compartit amb la societat civil.
Les entitats, tant socials com ambientals, juguen un rol destacat en la custòdia del territori.
Poden implicar la societat civil en la conservació dels valors naturals i culturals del territori, tot
gestionant finques d’acord amb els propietaris (mitjançant acords de custòdia). Aquests projectes
serveixen, a la vegada, per conscienciar a la ciutadania sobre la necessitat de gestionar el nostre
entorn i per dinamitzar espais sovint oblidats.

PROGRAMA
DATA I LLOC
Dimecres 26 de setembre
Parc Natural del Delta del Ebre
Seu administrativa
Av. Catalunya 45
Deltebre
INSCRIPCIONS
L’assistència és gratuïta, però
cal fer la inscripció prèvia a
leader@leader.cat
L’aforament és limitat.

ORGANITZA

09.00h - 9.15h - Recepció assistents.
09.15h - 9.30h - Obertura a càrrec de Ferran Grau, director dels Serveis Territorials
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya a les
Terres de l’Ebre.
9.30h - 10.00h - Presentació del Projecte Custòdia per Desenvolupament
Rubén Alegria i Gisela Bosch. Consorci per al Desenvolupament del Baix
Ebre i Montsià
10.00h - 10.30h - Introducció a la custòdia del territori: una oportunitat per
conservar i dinamitzar el territori
Jofre Rodrigo. Coordinador tècnic de la XCT
10.30h - 11.30h - Experiències en custòdia al Montsià i al Baix Ebre: 		
- Recuperació de llacunes litorals al Delta del Ebre
Xavier Escuté. Fundació Catalunya-La Pedrera
- Recuperació d’estanys litorals a l’Ametlla de Mar
Anna Gallés. Fundació Andrena
- Patrimoni natural i cultural: oliverars tradicionals
Vicky Carles. Graëllsia
11.30h - 12.00h - Pausa cafè
12.00h - 13.00h - Experiències en custòdia II:
- Custòdia fluvial i oportunitats de desenvolupament
Pere Josep Jiménez. Grup de Natura Freixe
- Custòdia agrària al Delta del Ebre: agricultura d’alt valor ecològic
         Sofia Rivaes. SEO/BirdLife - Riet Vell
- Custòdia i turisme
Anaïs Pascual. Idària, Empresa d’Inserció
13.00h - 13.30h - Torn de preguntes i reflexions finals

AMB EL SUPORT DE:

H I C O L· L A B O R A :

