JORNADA ANUAL DE
LA XCT - XVAC

6 de novembre de 2018
Institut d’Estudis Catalans. C/ del Carme, 47. Barcelona
Objectiu de la Jornada
Esdevenir un punt de trobada i debat entre les entitats i persones interessades en la custòdia del
territori i el voluntariat ambiental, tot donant resposta a les necessitats formatives del col·lectiu.
Per assolir l’objectiu, durant la jornada es duran a terme les següents sessions:
- Ponència inaugural sobre la diversitat de valors de la natura
- 6 sessions de formació i debat (1h cada sessió)
- Ronda de comunicacions curtes on s’exposaran projectes de custòdia del territori i de voluntariat
ambiental (18 comunicacions)

Organitza:

Amb el suport de:

Hi col·labora:

PROGRAMA
09.00 - 09.15 h
09.15 - 09.30 h

Inscripcions
Inauguració institucional
Sala 1

09.30 -10.30 h

Conferència inaugural
Conviure amb la diversitat dels valors de la natura:
la clau per a la sostenibilitat

Unai Pascual. Professor de la Fundació Ikerbasque i investigador del Basque Centre for
Climate Change (BC3), copresident d’un estudi mundial sobre l’aportació de la natura al
benestar humà
Sala 1

10:30 - 11:30 h

Sala 2

Experiència de la Fundación
Global Nature en custòdia del
territori

La feina ben feta: claus i casos per
aconseguir finançament privat

Eduardo de Miguel, director de la Fundación Global Nature

Andrea Álamo, responsable de comunicació de
#GivingTuesday, Valores & Marqueting

Pausa - cafè

11.30 - 12.00 h

Ronda de comunicacions curtes
12:00 - 14:00 h

Sala 1

6 comunicacions

(20 min/comunicació)

Sala 2

6 comunicacions

(20 min/comunicació)

Sala 1

Voluntariat Internacional en la
conservació de la natura
(en portuguès)
Ana Rita Pereira, Associació Montis
(Portugal)
Sala 1

16:00 - 17:00 h

(20 min/comunicació)

Dinar lliure

14:00 - 15:00 h

15:00 - 16:00 h

Sala 3

6 comunicacions

Gestió de la Xarxa Natura 2000 i
les entitats de custòdia
Joaquim Bach, Generalitat de Catalunya i Óscar Rivas, Asociación Galega
de Custodia do Territorio

17:00 h

Sala 2

La recollida, emmagatzematge i gestió de
dades de biodiversitat en projecte
de seguiment i conservació

Pau Sainz, Generalitat de Catalunya i Andreu Salvat,
Aprèn Serveis Ambientals
Sala 2

Eines tecnològiques per a la gestió i
organització de les entitats
Pep Oliveras, Cooperativa Colectic

Fi de la jornada

FUNCIONAMENT
Els inscrits podran escollir lliurement, el mateix dia de la Jornada, a quines sessions volen assistir (no és
necessari determinar-ho en el moment de realitzar la inscripció).
No obstant, per temes organitzatius veureu que al formulari d’inscripció us demanem a quin debat o taller
creieu que assistireu (o us desperta més interès), donat que aquesta informació ens ajuda a organitzar
millor la distribució dels tallers (informació orientatitva, no vinculant).

COMUNICACIONS CURTES

12:00 - 12:20 h

Sala 1

Sala 2

Sala 3

Energia Justa: voluntariat
per combatre la pobresa
energètica

Planificació de finques en
clau de custòdia i de canvi
climàtic

La custòdia del patrimoni
geològic i miner, primeres
passes

- Jordi Puig. Espigall -

- Llorenç Planagumà. Centre per la
Sostenibilitat Territorial -

- Fernando Alegría. Ecoserveis -

12:20 - 12:40 h

Empesca’t, un projcte de
custòdia fluvial i ciència
ciutadana
- Xavier Llopart. Ass. La Sínia -

12:40 - 13:00 h

Remulla’t per la biodiversitat – Programa de
Voluntariat Ambiental de
la Sorellona
- Núria Canals. La Sorellona -

13:00 - 13:20 h

Voluntariat al bosc
de Poblet
- Ramon Ferré. Gepec -

13:20 - 13:40 h

13:40 - 14:00 h

Implicant a la societat
civil en la gestió del
territori
- Andreu González. Projecte
Boscos de Muntanya El Pla Estratègic 2019
-2022 d’Educació i Voluntariat Ambiental als Parcs
Naturals de Catalunya i
les entitats ambientals

- Marta Moratonas i Anna Estella. Generalitat de Catalunya -

Projecte PeriFer: accions
per a la conservació
del gall fer
- Irene Figueroa.
Ass. Paisatges Vius -

Dues noves tipologies de fer
custòdia al territori:
gestió agroforestal i rescat
de fauna aquàtica en sistemes de reg
- Pere Josep Jiménez i Santiago
Bateman. Grup de Natura Freixe -

Olivar de muntanya
i biodiversitat
- Damià Sanchez i Xavier
Sucarrats - Ass. Trenca

La Custòdia municipal a
l’Anella Verda de Terrassa.
El cas dels torrents
- Marga Rodríguez i Míriam Bosch.
Ajuntament de Terrassa -

Impuls de la custòdia a les
Terres de l’Ebre
- Gisela Bosch. LEADER Terres de
l’Eebre -

La custòdia del territori a
l’Estratègia del patrimoni
natural i la biodiversitat de
Catalunya
- Santi Pérez. Generalitat de
Catalunya -

Dofins de Tramuntana:
pescant sosteniblement al
canyó de Creus

Anàlisi socioeconòmic de
la custòdia del territori a
Espanya

- Carla A. Chicote. Submón -

- Luís Campos. Fundació ENT -

Projecte de les Bassetes de
Cubelles
- Oriol Millan. ARBA
sistema litoral -

Presentació de la Guia Social
- Ambiental
- Xarxa de Custòdia del Territori -

INSCRIPCIONS I DINAR
La inscripció és gratuïta i inclou la pausa cafè. Cal inscriure’s a través del formulari online.
El nombre de places és limitat i es donarà preferència a les persones que pertanyen a
organitzacions membres de la XCT i/o de la XVAC.
Aquelles persones que es vulguin quedar a dinar ho hauran d’indicar al formulari d’inscripció i hauran
d’abonar el cost de l’àpat el mateix dia, a l’inici de la jornada (en el control d’inscripcions). El dinar tindrà
un cost aproximat de 20€ (a peu dret, al claustre de l’IEC).
Per a qualsevol
mcamps@xct.cat

dubte

o

aclariment

sobre

les

inscripcions

contacteu

amb

TALLERS DE FORMACIÓ I DEBAT
10:30 - 11:30 h
Experiència de la Fundación Global Nature en custòdia del territori
Eduardo de Miguel, director de la Fundación Global Nature

La Fundación Global Nature manté actualment més de 470 acords de custòdia, 300 individuals i un
de global que agrupa 170 propietaris. Reuneixen una superfície total d’unes 25.000 ha. La major part
d’aquests s’orienten al foment d’una agricultura més sostenible i sorgeixen de diversos projectes com
la conservació de deveses a Extremadura, l’aplicació de plans d’adaptació al canvi climàtic, acords amb
empreses i grans propietaris per a la implementació d’indicadors de biodiversitat, restauració de tanques i límits, la implementació de diverses mesures agroambientals que permet una comercialització
diferenciada o l’aplicació de codis d’aprovisionament sostenible a nivell d’explotació per a grans corporacions agroalimentàries.

La feina ben feta: claus i casos per aconseguir finançament privat
Andrea Álamo, responsable de comunicació de #GivingTuesday, Valores & Marqueting

Les claus de l’èxit per aconseguir finançament privat no existeixen, però sí l’èxit obtingut per la feina ben
feta. Des de #GivingTuesday hem vist com diferents projectes amb diferents causes, propòsits i accions,
han arribat a aconseguir el seu objectiu. Aprèn a planificar, dissenyar i comunicar el teu projecte d’una
forma atractiva i amb idees diferents. Amb exemples reals i bones pràctiques, eines de gestió i avaluació
que et permetran prendre decisions que tinguin un impacte positiu en la teva captació de fons.

15:00 - 16:00 h
Voluntariat Internacional en la conservació de la natura (en portuguès)
Ana Rita Pereira, Associació Montis (Portugal)

Montis és una associació per a la conservació de la natura que té com a principal objectiu gestionar la
terra per a la conservació dels seus valors naturals. Per això, la participació de la comunitat, a través del
voluntariat, ha actuat com a principal eina de gestió. Dins d’aquest àmbit, actualment estan implementant un projecte de voluntariat a llarg termini, que inclou públic internacional.

La recollida, emmagatzematge i gestió de dades de biodiversitat en projecte
de seguiment i conservació
Pau Sainz, Generalitat de Catalunya i Andreu Salvat, Aprèn Serveis Ambientals

Les dades en biodiversitat (dades geo-referenciades de citacions d’espècies de fauna i flora) són un dels
pilars més importants sobre els quals se sustenta el coneixement i seguiment de la biodiversitat, tant a
una escala global com en relació a un territori concret, com pot ser un espai natural protegit o una finca
de custòdia. Des de mitjans de la dècada dels noranta, la Generalitat de Catalunya va impulsar el Banc
de Dades de Biodiversitat de Catalunya que ha estat, i en part encara és, el repositori de referència sobre citacions d’espècies a Catalunya. Existeixen altres iniciatives com ara Ornithocat, que destaca en la
gestió i visualització de dades dinàmiques. En els darrers anys, a més, la irrupció de la ciència ciutadana
ha revolucionat el món de l’obtenció i emmagatzematge de les dades en biodiversitat. L’Estratègia del
patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya, aprovada recentment, i el Programa Global de Seguiment de la Biodiversitat, tenen objectius ambiciosos en aquest àmbit.

Per parlar d’aquest tema el taller es divideix en 2 parts. En la primera part s’exposaran les línies de treball que estan desenvolupant des de la Generalitat de Catalunya per unificar la recollida de dades i el
seguiment de la biodiversitat. També es comentaran els formats de dades més adequats per poder ser
incorporats als sistemes globals d’informació. A la 2a part s’exposarà l’experiència pràctica en la recollida de dades de flora i hàbitats, tant pel que fa al seu inventari i catalogació com en projectes d’avaluació
i seguiment. Es comentaran alguns projectes i metodologies concretes. També es discutirà sobre les
necessitats d’intercanvi d’informació entre els gestors i/o investigadors que treballen a un espai o finca
i les bases de dades globals.

16:00 - 17:00 h
Gestió de la Xarxa Natura 2000 i les entitats de custòdia
Joaquim Bach, Generalitat de Catalunya i Óscar Rivas, Asociación Galega de Custodia do Territorio

Aquest taller es divideix en 2 parts. A la 1a part es donarà una visió general de la Xarxa Natura 2000 a
Catalunya, donant a conèixer els instruments de gestió de les ZEC i la seva importància com a eina de
treball a utilitzar per part de les entitats de custòdia per assolir els objectius derivats de les Directives
dels hàbitats i de la Directiva de les aus. A la 2a part un representant de l’Associació Galega de Custdia
do Territori (Galícia) ens exposarà la seva experiència en gestió de Xarxa Natura 2000 en espais d’interès
natural i com es coordinen amb l’administració competent.

Eines tecnològiques per a la gestió i organització de les entitats
Pep Oliveras, Cooperativa Colectic

Les eines al núvol cada cop són més presents en tots els àmbits. Empresarial, educatiu, personal ... i
també les entitats i el tercer sector. Blogs, intranets, comunitats virtuals, espais de participació, fòrums,
carpetes compartides, eines de comptabilitat ... Parlarem sobre diferents eines que poden ser útils per
gestionar i organitzar la informació, eines de programari lliure al núvol i apps mòbils. També on i com
demanar suport i assessorament tecnològic en cas de dubte.

Organitza:

Amb el suport de:

Hi col·labora:

