Custòdia del territori
Eines i casos pràctics

2 i 4 d'octubre de
2017

CONTINGUTS
· Com elaborar un projecte de custòdia del
territori de qualitat.

Inscriu-te

· Casos concrets de custòdia en diferents
hàbitats i marcs de gestió.

Preus
Membres del COAMB en
situació d'atur

50 €

Membres del COAMB

65 €

Altres

90 €

6 hores lectives
2 sessions
Horari: de 17 a 20 h

· Iniciatives de custòdia del territori vinculades
a projectes d’economia social i solidària.
· Marc normatiu i novetats legislatives al
voltant de la custòdia del territori i les seves
conseqüències pràctiques.
· Implicacions de nous instruments en
desenvolupament com el registre i els
incentius fiscals.

CURS DIRIGIT A
Tècnics municipals o personal de l’administració, gestors del territori, consultors o altres
professionals o estudiants amb interès en el tema.

ORGANITZA:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

Programa i ponents
SESSIÓ 1 · Dimarts 02/10/2017
17 - 18.30 h. Com elaborar un projecte de custòdia de qualitat.
· Guia pràctica per iniciar i desenvolupar un projecte de custòdia del territori. Selecció i priorització
d'àrees d'actuació. Contacte amb la propietat i establiment de l'acord. Seguiment. Bones pràctiques.
· Encaix de la custòdia del territori en polítiques públiques de conservació (Estratègia Catalana de
Conservació del Patrimoni Natural i la Biodiversitat i altres).
Ponent: Montse Masó (ambientòloga i col·laboradora de la Xarxa de Custòdia del Territori).
18.30 - 20 h. Marc normatiu i novetats legislatives de la Custòdia del Territori, a la pràctica.
· Possibilitats contractuals existents a l'actualitat per a projectes de custòdia.
· El nou Contracte de custòdia del territori al Llibre VIè del Codi Civil.
· El nou Conveni de custòdia fluvial amb l’Agència Catalana de l'Aigua.
· Noves propostes actualment en fase d'elaboració: registre públic de custòdia i incentius fiscals.
Ponent: Hernan Collado (advocat i col·laborador de la Xarxa de Custòdia del Territori).
SESSIÓ 2 · Dimarts 04/10/2017
17 - 18.30 h. Cas pràctic 1: Com dur a terme els projectes de custòdia a la pràctica. El cas de
Paisatges Vius.
· Presentació de l’associació Paisatges Vius.
· Projectes de conservació: com s’aplica la custòdia en els diferents marcs de gestió i espècies?
- Xoriguer petit (Custòdia agrícola).
- Gall fer (Custòdia forestal).
- Samaruc (Custòdia litoral).
- Cranc de riu (Custòdia fluvial).
· La gestió adaptativa i el sistema d’assessors.
Ponent: Guillem Mas (Paisatges Vius).
18.30 - 20 h. Cas pràctic 2: Les entitats de custòdia del territori com a impulsores de l’economia
social i solidària.
· Experiències pràctiques d'entitats de custòdia que lideren projectes empresarials socials i solidaris i
potencien la valorització dels hàbitats naturals i productes agraris: Grintint (tint natural de tèxtil
ecològic), Mermelades i Conserves de Can Moragues, i altres.
Ponent: Marc Vilahur (director de la Fundació EMYS i president de la Xarxa Custòdia del Territori).

Lloc de realització
Seu del COAMB. C/ Muntaner, 81, 6è 1a,
Barcelona. Com arribar : Metro L1 (Universitat),
L5 (Hospital Clínic).

Certificat
Els alumnes que assisteixin al 80 % de les hores lectives
del curs obtindran un certificat d'assistència emès pel
Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB).

Dubtes? Contacta'ns a escola.formacio@coamb.cat o al 93 304 21 09
Si et plau, no imprimeixis aquest fulletó si no és totalment necessari

Inscriu-te

