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La XCT 
Xarxa de Custòdia del Territori

• Forma: Associació paraigües (150 
membres)

• Objetiu: Promoure l’ús de la custòdia 
del territori com a eina de conservació.

• Funcions: Difusió de la custòdia, Lobby 
sociopolític, bones pràctiques, serveis i 
assessorament a entitats, formació, 
treball en xarxa...

• Estructura interna: oficina tècnica i 
grups de treball formats per entaits.
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CUSTÒDIA MARINA I LITORAL

Acords amb les 
administracions 

competents

Accords amb els 
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(organitzats)
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A la mar la propietat privada no existeix



Qui som al nucli actiu?

Coordinació



Cap a on anem?

 Redacció de manuals-protocols de restauració d’espais 
marins i litorals per a dur a terme accions i acords de custòdia 
marina i litoral.

 Llistat d’iniciatives de CMiL a Catalunya.
 Primers contactes amb:

 Federació de Confraries de Pescadors de Catalunya
 Servei de Costes

 2 visites a projectes + reunió del nucli actiu: 
 Abril Life Pletera a l’Estartit: un projecte de restauració de 

llacunes costaneres i recuperació d’espai 
 costaner. 18 assistents.
 26 o 29 d’Octubre: llacunes litorals i 
 fons marins de l’Ametlla de Mar



Cap a on anem?

 Ampliar la documentació del GTCMiL a la web de la XCT.

 Estudiar la dedicació de part de la taxa turística com a via de 
finançament per actuacions de conservació marina i litoral. 

 Promoure noves incorporacions d’ajuntaments litorals a 

través d’una carta del GTCMiL als ajuntaments.

  Fer una base de dades d’experts «amics» del GTCMiL

 Preparar els continguts per a fer incidència al Parlament en 
cas de possibilitat de participació (plans d'usos de platges, 
neteges i regeneracions de platges, no pagar per les neteges de 
platja...) 



PROJECTES EN MARXA

S.O.S. Samaruc (Paisatges Vius)

Zones Marítimes pel Bioconeixement 
(Fundació Mar)

Canyons Maresme + Peix Custòdia
(Submon)

Dofins tramuntana (Submon)

Custodiant tresors -EIN Cap Stes Creus (Graëllsia)

Riu Gaià, la Mora i Tamarit (La Sínia)

Les Madrigueres (GEVEN)

Litoral Nord Tarragonès + Finca Canyadell (GEPEC)

Costes del Maresme (Posidònia2021)



Zones marítimes per al 
bioconeixement

 Col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i el Departament de
 Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
 Espai XN2000 Massís de les Cadiretes, litoral St Feliu de Guíxols, una costa
 rocosa i escarpada dins el mar, amb penya-segats granítics.

 Cada gener, l’Ajuntament presenta «Programa d’actuacions», DTES valida
 i assessora, i Fundació Mar executa.
 Sense compromís econòmic.
 Voluntariat que en fa seguiment.



Canyons del Maresme
Dofins de Tramuntana 

 Centrats en espècie a protegir, per donar valor a l’espai protegit o a protegir.
 Signen acords amb cadascun dels usuaris: Confraries, Ajuntaments, Clubs
 Nàutics...fins i tot grups de treball amb pescadors.

 Finançament: DTES, Fundación Biodiversidad, Lush... 
 Voluntariat que en fa seguiment.



Riu Gaià, Punta de la Mora
i Tamarit (Tarragona)

 Espais que formen part de la XN2000: desembocadura riu, platges i 
zones litorals.

 Retirada espècies de fauna (esquirol, tortugues, papallones...) i flora 
invasores, seguiment de caixes niu, plantades i revegetació, control 
de qualitat, seguiment de biodiversitat, conservació dunar, turisme 
sostenible...

 Voluntariat que en fa seguiment. Entitats locals diverses.
 3 tècnics contractats pel projecte.
 Finançament: Ajuntament Tarragona, ajudes DTES,
 Fundación Biodiversidad....



Litoral Nord Tarragoní + Finca 
del Canyadell

 Espai XN2000 litoral i marí a Torredembarra, Creixell, Tamarit...
 Llacunes litorals, platges i ecosistemes dunars...
 Promoció de l’educació ambiental i la divulgació del medi.
 Seguiment del perfil de platja, ecosistemes dunars, retirada d’espècies 

 exòtiques, camp de dunes experimental...
 Grup de Voluntariat local que en fa seguiment.
 Finançament divers: molts socis a l’entitat, voluntariat europeu, DTES, 

Fundación Biodiversidad...



MADRIGUERES
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ÀMBIT DE L’ACORD



MADRIGUERES

 Restauració llacunes, recuperació última finestra.

Involucren a Ajuntament, GEVEN i Paisatges Vius (entitat de custòdia 
assessora)

Espai de propietat municipal amb pla especial i pla de recuperació.

Dret real d’aprofitament parcial amb un pla de recuperació per 25 anys..



S.O.S. SAMARUC

• Espècie objectiu amb alt interès: el samaruc.

• Restauració d’un ecosistema com a efecte rebot.

• Molt replicable arreu.

• Eliminació d’espècies de flora invasores

• Fan accions “alegals” (valles permanents)

• Implica a l’administració com a assessors.

• Se sap que finalment les llacunes tornaran a colmatar. No és una actuació 
definitiva.

• Finançament múltiple: Fundació Andrena, Fundación Biodiversidad, Ajudes 
Espais Naturals...



Custodiant tresors a l’Ametlla 
de Mar

 Espai XN2000 litoral i marí (alguers de posidònia...) a l’Ametlla de Mar.
 Promoció de l’educació ambiental i la divulgació del medi.
 Seguiment de l’estat dels fons marins i les espècies singulars, tant 

fora com dins aigua.
 Col·laboració amb Paisatges Vius per solapament d’espai.
 Grup de Voluntariat local que en fa seguiment.
 Generar interès per part de l’administració: SINGULARITAT.



REPTES

Acord marc de custòdia amb Costes. 

Plans d’usos de platges.

Concessions de boies.

Revertiment d’ecotaxes turístiques.

Revertiment d’un % de l’IBI.



Moltes Gràcies!
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