
Jornada de Capacitació per  
l’enfortiment de les entitats de  

custòdia del territori de les Illes Balears

La Misericòrdia, Palma de Mallorca - 25 i 26 de febrer de 2015

DIMECRES 25 DE FEBRER
15.45 h - Recepció i entrega de documentació als assistents de les jornades

16.00 h -  Presentació de les jornades a càrrec de:
 Juan José Sánchez Artés (President ICTIB). 
Antonio Ruiz (FRECT).
Catalina Soler (Consellera Executiva del Departament de. Medi Ambient del Consell Insular de Mallorca).

16.30 h- Marco para el fortalecimiento de la custodia del territorio
Antonio Ruiz, abogado ambiental, asesor del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio.

17.10 h - Sistema de calidad para las entidades de custodia del territorio
Amaya Sánchez, Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio.

17.50 h - Pausa - cafè

18.20 h - Una experiencia de custodia del territori: Custodia marina al Maresme català.  
            Carla Àlvarez,  Submón .  

19:00 h - Fi de la jornada

DIJOUS 26 DE FEBRER 
Iniciatives exemplars de custòdia del territori a Balears:

16:00 h - El Banc de Terres de Manacor. Juanmi Sánchez, Xarxa Mallorquina de Bancs de Terres.

16:15 h - Xarxa de Refugis de fauna a Mallorca. Toni Muñoz, GOB Mallorca.

16:30 h - El Banc de Terres d’Eivissa. Sonia Torres, APAEEF (Associació de Productors Ecològics d’Eivissa i 
Formentera).

16:45 h - Un paisatge que alimenta. Miquel Camps, GOB Menorca.

17:00 h -El projecte de la Muntanya del Voltor. Juan José Sánchez, Fundació Vida Silvestre  
Mediterránea.

17:15 h - Pausa-cafè.

17:45 h - Taller de trabajo sobre buenas prácticas en la custodia del territorio, equip del projecte 
“Tejiendo Redes”.    

19:00 h - Fi de la Jornada

Objetiu de la jornada
Aprendre i debatre al voltant de les bones pràctiques de treball en xarxa i desenvolupament social i  

institucional de la custòdia del territori que s’estan duent a terme per les diferents xarxes i entitats de  
custòdia de l’Estat espanyol.

PROGRAMA



Organitza:

Destinataris. Persones i entitats vinculades o interessadas en participar i col·laborar amb l’ICTIB (Im-
pulsors de la Custòdia del Territori de les Illes Balears) 

Lloc de celebració.  Sala d’actes del Centre Cultural la Misericòrdia.
Plaça de l’Hospital, 4 Palma 
Podeu consultar la seva ubicació a https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zgk4m9zCwyhg.kMeutYFkttFA&ie=UTF8&hl=ca&msa=0&ll=39.575081
,2.647287&spn=0.00602,0.013937&z=17&iwloc=00046071a62ee2f329776

Inscripcions
Data límit per inscriure’s: 24 de febrer. Inscripció gratuïta. És necessari inscriure’s a través del següent 
formulari: http://www.frect.org/jornada-tejiendo-redes-palma/

Per a qualsevol dubte, escriviu a coordinacion@procustodia.org o podeu cridar al telèfon 608 973 083.

Per més informació
 www.frect.org
 www.xct.cat/tejiendoredes
 http://ictib.org/ca

Amb el suport de:

Aquesta jornada compte amb la participació de:
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Presentació del projecte Tejiendo Redes
El projecte Tejiendo Redes per a la custòdia del territori a Espanya impulsat pel Foro de Redes y Entidades de Cus-
todia del Territorio i la Xarxa de Custòdia del Territori, en col•laboració amb la Fundación Biodiversidad i l’Obra 
Social “la Caixa” ofereix una aportació diferencial i única a les xarxes i entitats de custòdia, propietaris i gestors de 
finques d’alt valor natural, administracions públiques i altres agents vinculats amb la custòdia del territori a Espanya.

Aquest projecte que va començar el juny de 2014 i finalitzarà al juny de 2015 pretén difondre les bones pràctiques 
de treball en xarxa i desenvolupament social i institucional de la custòdia del territori que s’estan duent a terme per 
les diferents xarxes i entitats de custòdia de l’Estat espanyol. Per a això, al llarg del primer trimestre de 2015 tindran 
lloc sis trobades que serviran per capacitar estratègicament a persones vinculades al desenvolupament de la custò-
dia del territori al nostre país. 

Aquestes trobades, els continguts seran tant teòrics com pràctics, s’estan organitzant en col•laboració amb set xar-
xes de custòdia i estan dirigides a les persones i entitats vinculades a aquestes. 

En paral•lel a aquestes trobades de capacitació, es desenvoluparan una sèrie de tallers de formació i suport per a la 
definició d’una estratègia d’incidència política a favor de la custòdia del territori per a cadascuna de les xarxes regio-
nals o autonòmiques. A més del disseny d’aquestes estratègies adaptades a les necessitats de cada xarxa i del FRECT 
el projecte preveu que les xarxes, si ho consideren necessari, podran gaudir d’un programa d’acompanyament per 
part de la Xarxa de Custòdia del Territori amb el propòsit d’impulsar la seva estratègia d’incidència política davant els 
seus respectius governs autonòmics. 

A més, el projecte de la Xarxa de Custòdia del Territori amb la Obra Social “la Caixa”, ofereix actuacions complemen-
tàries enfocades a la capacitació en matèria de custòdia del territori, com un programa d’ajudes per a intercanvi de 
tècnics de custòdia del territori, un sistema d’assessorament en línia, una visita a Catalunya per conèixer el treball de 
la Xarxa de Custòdia del Territori, o un curs online per a tècnics de custòdia del territori, entre d’altres.

S’espera que el desenvolupament d’aquestes actuacions serveixi per crear un marc de treball conjunt per a la conso-
lidació i l’enfortiment de les xarxes de custòdia del territori  i el FRECT, avançant en l’aplicació de la Llei 42/2007 del 
Patrimoni Natural i la Biodiversitat i el seu Pla Estratègic, i en el diàleg amb les institucions públiques i agents socials. 

Jornades programades en el marc del Projecte Tejiendo Redes
- Madrid - 5 de febrer (Red de Custodia del Territorio de Castilla - la Mancha y Madrid)
- Saragossa - 18 febrer (Red Aragonesa de Custodia del Territorio)
- Palma - 25 i 26 de febrer (ICTIB - Iniciativa per la custòdia del territori de les Illes Balears)
- Sagunt- 28 de febrer (Avinença - Associació Valenciana de Custòdia i Gestió Responsable del Territori)
- Santiago de Compostel•la - 28 de març (Agrupación Galega de Custòdia do Territorio)
 Salamanca - pendent de confirmació (Red de Custodia de Castilla León i Red Transcantábrica de Custodia del Territo-
rio)

La custòdia del territori
La custòdia del territori és una estratègia que intenta generar responsabilitats entre propietaris i usuaris per conser-
var i utilitzar correctament els recursos i els valors naturals, culturals i paisatgístics.

Més informació a www.xct.cat/tejiendoredes

Tejiendo Redes para la custodia del territorio

http://www.xct.cat/tejiendoredes

