MEMÒRIA D'ACTIVITAT 2008
El ICTIB – Impulsors de la Custòdia del Territori de les Illes Balears ha dirigit la seva
activitat del 2008 en una doble direcció. Per una banda, intentar tancar un acord de col·laboració
amb la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, per dotar d'una mínima
estructura al ICTIB per poder iniciar la seva tasca de xarxa d'entitats de custòdia de Balears. Per
altra, consolidar-se com a xarxa de referència a Balears d'entitat de custòdia en plataformes
nacionals i internacionals de xarxes de Custòdia del Territori.
A banda d'aquesta feina en aquesta doble direcció, els membres del ICTIB han mantingut
contactes amb entitats que en un futur poden incorporar-se com a membres de l'associació.

1 – TREBALL INTERN AL ICTIB

El mes de gener de 2008 es va obrir el compte del ICTIB a l'entitat Sa Nostra en compliment
d'un acord pres gairebé un any abans (19 de febrer de 2007). Pel canvi de govern a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i per problemes de col·lapse en el registre d'associacions, el ICTIB no
va aconseguir el registre oficial fins el mes d'octubre, i el NIF el mes de desembre del 2007.
S'ha realitzat una reunió de Junta Directiva i una assemblea on entre altres acords es van
aprovar les quotes i el procediment per a la incorporació de nous associats. S'acorda que aquestes no
es poden fer efectives, ni incorporar nous associats fins que el ICTIB no tengui capacitat per
gestionar les altes i quotes de socis, i pugui respondre al servei que pretén donar als associats.
Les entitats actualment associades al ICTIB son:
●
●
●
●
●
●
●

Santuari de Nostra Senyora de Lluc
Secció Insular de Mallorca del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB –
Mallorca)
Secció Insular de Menorca del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB –
Menorca)
Fondo para la Conservación del Buitre Negro – BVCF
Fundación Vida Silvestre Mediterranea
Amics de la Terra Balears
Fundació per al Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears

2 – GESTIONS I CONTACTES

La principal gestió que s'ha realitzat aquest any ha estat intentar tancar un acord amb el
Govern Balear per a poder dotar al ICTIB d'una mínima estructura administrativa. Tal i com ja s'ha
comentat abans, el canvi de govern ha representat tornar a re-iniciar els contactes amb els
responsables de Medi Ambient del Govern Balear de ben nou. S'han realitzat reunions amb el
Conseller Sr. Grimalt i posteriorment amb el Director General de Biodiversitat.
Al llarg de l'any s'han intercanviat propostes de redacció d'un conveni de col·laboració entre
la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear i el ICTIB. Unes propostes que, atenent a la

situació pressupostaria del Govern Balear que se'ns exposa, elimina tota aportació econòmica que
havia compromès l'anterior equip de govern. Falta tancar el document final que deixa obert l'ajut del
Govern al ICTIB, atenent a que sí es comparteix la filosofia de la custòdia del territori com a
estratègia de futur per la conservació.
S'han realitzat contactes també amb el Consells Insulars de Mallorca i Menorca.

3 – RELACIONS EXTERIORS

S'ha assistit a la inauguració i apadrinament de l'AGOBOTIGA del GOB-Menorca. Aquesta
participació en un acte d'un dels membres del ICTIB ha permès establir contacte amb la Fundación
Rodríguez de la Fuente, i retrobarnos amb els responsables de la Fundación Biodiversidad.
S'ha fet una trobada amb el Secretari d'Estat de Medi Rural i Marí. S'ha anomenat
representant del ICTIB i assistit a la Plataforma Estatal de Custodia del Territorio de la Fundación
Biodiversidad, que actualment està composada, a més de les xarxes autonòmiques de custòdia i
entitats d'àmbit estatal, per les organitzacions agràries de COAG i UPA, la Unió Nacional
d'Associacions de Caçadors, l'Associació de propietaris de cotos de caça i la Federació Espanyola
de Caça.
S'han mantingut contactes periòdics amb la XCT Xarxa de Custòdia del Territori
(Catalunya), i s'ha assistit a les III JORNADAS ESTATALES SOBRE LA CUSTÒDIA DEL
TERRITORIO, el mes de maig a Múrcia.

