
 

FEM CUSTÒDIA DEL TERRITORI A LES FINQUES DE FUNDESPLAI   

https://fundesplai.org/ca/sostenibilitat/projectes/custodia-del-territori 

La custòdia del territori és un conjunt d'estratègies i instruments , cercant acords, que 

pretenen implicar els propietaris i usuaris del territori en la conservació i el bon ús dels va-

lors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics. 

La premissa de base és que conservar la natura, el paisatge i el patrimoni cultural no és una 

responsabilitat que recau només en les administracions públiques, com sovint es pensa, sinó 

que la ciutadania i la societat civil també podem i hem de contribuir-hi. 

Proposem que aquest projecte serveixi per a què els grups de joves  dels esplais puguin con-

vertir-se en "entitats de custòdia", i puguin viure l'experiència del voluntariat ambiental a 

partir del compromís amb la conservació del nostre patrimoni natural. 

El projecte de Custòdia del Territori actualment el desenvolupem en tres equipaments gestionats per la Fundació: Mas Ca-

bàlies, La Rectoria de la Selva i Can Grau. 

Els entorns dels tres espais acullen hàbitats peculiars, que ens alguns casos es poden considerar vulnerables o en risc, 

com els prats de pastura de Mas Cabàlies o els Boscos de la Rectoria, i en d'altres, representen hàbitats propis d'espècies 

bioindicadores, com l’àliga cuabarrada o la tortuga mediterrània , que necessiten entorns de gran qualitat ambiental.  

COM HI PODEM PARTICIPAR?  

Ser entitats de Custòdia del territori.  

El Projecte integra un conjunt d’Accions d’intervenció ambiental directa a les finques en custodia. 

Amb un format metodològic d’Aprenentatge-Servei, els joves podran conèixer i aprendre tot el que 

es vincula al Valor Natural i patrimonial d’aquests territoris, la seva biodiversitat i les accions socials 

i ambientals que afavoreixen la conservació i recuperació de cadascun dels hábitats.  

El format ideal de participació del projecte és la integració en el projecte de les colònies d’Estiu, i de 

forma més puntual també en estades de cap de setmana a les finques en custòdia. Des del Dpt. Edu-

catiu de les Cases de Colònies ofereixen el suport tècnic i formatiu per portar a terme aquest projec-

te.  

Aquest projecte està indicat per a Grups de Joves 1 i Joves 2.  

Enllaç a Fulletó informatiu: http://www2.fundesplai.org/agora/012.html#top 

Participar als Projectes de Custòdia de Fundesplai  

Dpt. d’Educació de les Cases de Colònies de Fundesplai 

Martí Roca mroca@fundesplai.org  

Telèfon: 93 474 46 78 
 

Quan hi contacteu Indiqueu que sou un esplai que pertanyeu a la FCE. 

https://fundesplai.org/ca/albergs-i-cases-de-colonies/casa-de-colonies-mas-cabalies
https://fundesplai.org/ca/albergs-i-cases-de-colonies/casa-de-colonies-mas-cabalies
https://fundesplai.org/ca/albergs-i-cases-de-colonies/alberg-rectoria-de-la-selva

