
2a Trobada de propietaris de custòdia del territori

Conservació i bones pràctiques en la gestió de la 
biodiversitat dels boscos 
- Dissabte 29 de novembre, Capçanes - 

 
10.00 h - 10.15 h. Benvinguda

- Sra. Marta Subirà, Directora General de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya
- Sra. Montse Barniol, presidenta de la Xarxa de Custòdia del Territori
- Sr. Antoni Bonfill Vernet, president del Consorci de la Serra de Llaberia

 

10.15 h -11.00 h.  Breu exposició d’iniciatives per a la custòdia dels boscos, la gestió  
forestal sostenible i la conservació de la biodiversitat 

- Plans de gestió forestal i biodiversitat, Ricard Farriol del Centre de la Propietat Forestal
- El programa “Selvans” de conservació de boscos madurs i santuaris forestals, Jaume Hidalgo 
d’AccioNatura
- Prevenció d’incendis i paisatges resistents al foc, Oriol Vilalta  de la Fundació Pau Costa
- Gestió forestal sostenible: un concepte d’èxit per a l’ús econòmic i protecció de la  
biodiversitat dels boscos, Joachim Englert de SocialForest 

 
11.00 h -11.15 h. Com es gesta un acord de custòdia i signatura d’un acord entre el  
Consorci de la Serra de Llaberia i el propietari de Mas del Calàs 

La finca de Mas del Calàs és una propietat privada de 40 ha on s’estan realitzant treballs de  
prevenció d’incendis (amb l’ús de cremes controlades) de gestió forestal i conservació. Dins de la 
finca agroforestal també s’hi conrea vinya.

 

11.15 h - 11.45 h.  Tastet de productes locals i provinent de les finques amb acords de  
custòdia de la Serra de Llaberia
 

11.45 h -13.30 h. Visita de camp 

De la mà de Jordi Camprodon, del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, i autor del recent llibre 
“Ecologia i conservació dels ocells forestals”, i en Jarkov Reverté, tècnic del Consorci de la Serra de 
Llaberia, coneixerem consells útils i bones pràctiques per a la conservació de la biodiversitat dels 
boscos, tot visitant dues finques amb acords de custòdia, el Mas Collet i el Mas de la Vall. 

La finca de Mas Collet és una propietat privada de 80 ha. on s’estan realitzant diverses actuacions 
del projecte LIFE Taxus, un projecte per a la conservació de les teixedes de Catalunya. Es preveu la 
signatura d’un acord de custòdia amb constitució d’un dret real per a que el Consorci de la Serra 
de Llaberia pugui gestionar directament les teixedes de la finca.   

La finca de Mas de la Vall, és una forest pública de 550ha (CUP Mas de la Vall, Mas de Calàs i  
Ricorb), i en ella s’hi realitzen diverses tasques de conservació i prevenció d’inecendis. Propera-
ment es redactarà el pla d’ordenació on es podràn introduir aspectes de gestió i conservació. 

PROGRAMA

http://cpf.gencat.cat/ca/
http://www.accionatura.org/
http://www.paucostafoundation.org/
http://socialforest.org/
http://www.ctfc.cat/
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/MN_Medi_natural/MN10_Fauna_salvatge_autoctona/Treballs_de_gestio/Ocells/Documents/Manual_ocells_forestals.pdf
http://www.serrallaberia.cat/
http://www.serrallaberia.cat/
http://www.taxus.cat/?p=78


A qui va dirigida la jornada. A propietaris/gestors forestals privats, silvicultors, tècnics forestals, 
administracions del sector forestal i entitats de custòdia. 

Lloc de trobada: Celler de Capçanes, C. Llaberia, 4. Capçanes (Tarragona)  

Com arribar-hi
Transport públic: RENFE R15 Capçanes. La parada de tren ens deixa al punt de trobada. 
Cotxe venint de Barcelona - Girona: AP-7 o N-340/A7 fins a Tarragona. Agafem la T11 direcció Reus. 
Agafem la N-420 direcció a Falset. Tot juts després de passar Falset agafem direcció Marçà i des d’aquí 
arribem en un moment a Capçanes (El Celler de Capçanes està a l’entrada).    

La jornada és gratuïta però es demana INSCRIPCIÓ PRÈVIA. Podeu confirmar l’assistència 
a través del formulari online d’inscripcions:  

 
www.xct.cat/forms/propietaris 

Per a més informació podeu contactar amb Sandra Carrera de la Xarxa de Custòdia del Territori a  
scarrera@custodiaterritori.org o bé al 93.886.61.35. Si teniu algun imprevist el mateix dia de la Troba-
da us podeu posar en contacte amb nosaltres al: 605 56 11 37

Catalunya té 1.930.000 ha forestals que representen el 66% del territori. D’aquesta superfície el 80% 
són boscos. Alhora, el 73% d’aquests boscos estan en mans privades, i es caracteritzen per una es-

tructura de bosc de dimensions reduïdes.

Ets propietari d’alguns d’aquests boscos? Saps qué és la gestió sostenible i mutifuncional dels  
boscos? Tens interès en saber com pots fomentar la biodiversitat de la teva finca forestal?  

Vols saber què és la custòdia forestal? 

Vine a la 2a trobada de propietaris de custòdia!

Descobriras la important tasca que alguns 
propietaris forestals ja estan fent gràcies a  

la custòdia del territori

Coneixeras iniciatives interessants de Catalunya que promouen la gestió  
forestal sostenible i multifincional dels boscos, i que vetllen per la  

conservació dels nostres boscos i la seva biodiversitat

T’explicarem consells útils per integrar 
la conservació de la biodiversitat en la 

gestió forestal 

http://www.xct.cat/forms/propietaris


Què és la custòdia del territori?
La custòdia del territori és un conjunt d’estratègies i instruments que faciliten la implicació dels  
propietaris i usuaris del territori en la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, cultu-
rals i paisatgístics 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.

Què és la Xarxa de Custòdia del Territori?
La Xarxa de Custòdia del Territori (xct) és una organització sense ànim de lucre constituïda per més de 
160 organitzacions que des del 2003 impulsen el desenvolupament i l’ús de la custòdia del territori 
al nostre país. La xct creu en la necessitat i en l’oportunitat de capacitar la societat civil perquè pugui 
tenir un paper actiu i directe en la conservació del territori.

Quina relació podem tenir els propietaris forestals amb la custòdia del territori?
Com a propietaris forestals podeu tenir un paper molt actiu en la conservació i la millora de la  
biodiversitat de les vostre finques. I podeu contribuir a garantir una gestió sostenible i multifuncional 
dels boscos de Catalunya. 

Per a més informació visiteu www.custodiaterritori.org

Organitza: Col·labora:

Amb el suport de: Aquesta jornada forma part de: 


