
ICTIB
XARXA DE CUSTÒDIA DEL 
TERRITORI DE LES ILLES 
BALEARS

Impulsors de la custòdia 
del territori a les Illes 
Balears, ICTIB, és una 
organització sense afany 
de lucre constituïda al 
2007 que promou la cus-
tòdia del territori com a 
estratègia per conservar 
els valors naturals, 
culturals i paisatgístics.

La ICTIB és una xarxa 
formada per entitats, 
associacions, fundacions, 
ens locals, empreses i 
persones que fan feina 
per la custòdia del terri-
tori a les Illes Balears.

PER A MÉS INFORMACIÓ 
sobre la custòdia del territori i la ICTIB:

www.ictib.org
info@ictib.org 
618 90 56 70
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AMB EL SUPORT DE: 



CUSTÒDIA DEL TERRITORI
CONSERVAR,
UNA RESPONSABILITAT 
DE TOTS I TOTES

La custòdia del territori és el nom que donam al 
compromís voluntari entre propietaris i organitza-
cions socials per conservar els valors naturals, pai-
satgístics i culturals del territori i garantir que els 
usos i activitats que s’hi facin siguin respectuosos 
amb l'entorn.

Les organitzacions sense afany de lucre, públiques o 
privades, que empren els instruments de la custòdia 
del territori són les entitats de custòdia. Les entitats 
de custòdia participen activament en la conservació 
del territori i col·laboren amb els propietaris i la 
societat civil. Ho fan mitjançant acords de custòdia, 
pactes voluntaris entre les entitats i els propietaris 
dels terrenys que es volen conservar.

La custòdia del territori és una eina habitual a molts 
països, que ha demostrat ser efectiva per implicar 
més persones i més agents socials en la conservació 
dels valors que acullen els territoris. 

OBJECTIUS
TREBALLAM 
EN XARXA 
PER SUMAR

MEMBRES
UNEIX-TE 
A LA 
XARXA

Promoure la custòdia del 
territori entre els agents 
implicats i la societat en 
general.

Impulsar el 
desenvolupament 
legislatiu, fiscal, econòmic 
i social de la custòdia del 
territori.

Assolir el reconeixement 
social i institucional de la 
custòdia del territori.

Representar les entitats 
de custòdia i actuar com a 
interlocutor.

Donar suport i assessorar 
les entitats de custòdia en 
la seva activitat.

Orientació a les 
entitats de custòdia 
en el procés de 
contactar amb 
propietaris i assolir 
acords.

Difusió de les entitats 
i iniciatives de 
custòdia existents a 
les Illes.

Promoció de la 
custòdia del territori 
mitjançant 
publicacions, pàgina 
web, inventaris, 
presentacions.

Formació i 
assessorament sobre 
custòdia: jornades, 
tallers, cursos, 
informacions 
tècniques.

Divulgació i intercanvi 
de coneixements i 
experiències.

Informació sobre línies 
d'ajuts, subvencions i 
altres recursos.

Qualsevol persona 
o entitat interessa-
da en impulsar i pro-
moure la custòdia 
del territori pot ser 
membre de la ICTIB. 

Si formau part de la 
xarxa contribuïu a 
conservar activament 
les nostres illes, els 
nostres paratges i la 
nostra cultura.

També participau 
d'un projecte de fei-
na conjunta que per-
met compartir expe-
riències de custòdia 
del territori.

SERVEIS
SUPORT 
ALS 
MEMBRES

Facilitar eines de 
formació per a 
professionals i 
voluntaris.

Desenvolupar i 
promoure la recerca 
aplicada en custòdia del 
territori.

Fomentar la creació 
de noves entitats de 
custòdia del territori.

Participar en 
organitzacions i 
iniciatives d'àmbit 
estatal i internacional.

Potenciar la feina en 
xarxa entre les entitats i 
institucions membres.


