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CUSTÒDIA DEL TERRITORI, UNA NOVA 
FORMA DE CONSERVAR EL MEDI 

 

Tradicionalment la conservació del medi natural s’ha dut a 
terme mitjançant la protecció legal d’espais que, per la seva 
biodiversitat o valor paisatgístic, mereixien ser preservats. 
Són els Parcs Nacionals, els Parcs Naturals, els Espais 
d’Interès Natural i altres figures de protecció del medi natu-
ral reconegudes per la normativa. 
 

Tanmateix, cada cop s’ha fet més evident que calen altres formes de conservar 
el medi i el paisatge en la resta del territori, majoritàriament a finques privades 
on cal compatibilitzar l’aprofitament econòmic amb la preservació del patrimo-
ni natural i cultural. 
 

Per donar resposta a aquestes necessitats sorgeix la custò-
dia del territori, en què entitats socials i ciutadanes 
col·laboren amb els propietaris d’aquests indrets per conser-
var-ne la natura, el paisatge i el patrimoni cultural. 
 

Com funciona la custòdia del territori? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Més informació… 
Xarxa de Custòdia del Territori (xct). Organització sense ànim de lucre consti-
tuïda per entitats, institucions i persones que volen impulsar la custòdia del 
territori. Vic. 2010. 
Viu la terra amb la custòdia del territori. Xarxa de Custòdia del Territori (xct). 
2010. 
Plataforma de custodia del territorio. Fundación Biodiversidad. Madrid. 2010. 
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La ciutadania i els organismes interessats en la conservació d’un 
espai amb un interès especial per la seva fauna, flora, paisatge o 
patrimoni cultural, s’associen en entitats de custòdia del territori, que 
no tenen ànim de lucre. 
Els espais a protegir solen ser finques de propietat privada, tot i que 
també poden afectar a terrenys d’administracions públiques. Algunes 
finques ofereixen productes i serveis (agroalimentaris, turístics), en 
tant que altres només produeixen natura i paisatge. 
La protecció dels espais es concreta en els acords de custòdia del 
territori, on es detallen compromisos voluntaris de les entitats i els 
propietaris dels terrenys que es volen conservar. Durant la vigència 
de l’acord, l’entitat de custòdia fa visites de control a les finques. 
Als espais en custòdia s’hi fan projectes de recuperació, conservació i 
divulgació, en algun dels quals hi pot participar com a voluntari qual-
sevol persona interessada (consulteu als llocs web de les entitats). 
Tot i que podem trobar molts exemples d’aquests espais que es po-
den visitar, la Fundació Territori i Paisatge disposa d’una xarxa molt 
completa. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.8f64ca3109a92b904e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=aef38df5edd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=aef38df5edd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.8f64ca3109a92b904e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=aef38df5edd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=aef38df5edd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.viulaterra.cat/mm/file/compartits/guiadivulgativacustodia.pdf
http://www.viulaterra.cat/mm/file/compartits/guiadivulgativacustodia.pdf
http://obrasocial.caixacatalunya.es/osocial/main.html?idioma=1
http://www.viulaterra.cat/ca/
http://www.custodiaterritori.org/ca/
http://www.custodia-territorio.es/

