
Cocó. Construcció de pedra seca per a la recollida i emmagatzematge d’aigua   
(Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebr e i Montsià).

GAL coordinador:  
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

Persona de contacte:  
Rubén Alegria - ralegria@leader.cat 
Gisela Bosch -  (gbosch@leader.cat)

Socis: 
Consell Comarcal del Baix Ebre 
Consell Comarcal del Montsià 
XCN - Xarxa per la Conservació de la Natura 
Reserva de la Biosfera - COPATE 
Ajuntament d’Amposta  
Ajuntament de Tortosa

Altres agents implicats: 
Graëllsia 
GEPEC 
Seo Birdlife 
Fundació La Pedrera - Món Natura 
Ateneu Cooperatiu de Terres de l’Ebre 
Parc Natural del Delta de l’Ebre 
Fundació Plegadís

Àmbit d’actuació:  
Tot l’àmbit d’actuació de la zona del Consorci per al Desenvolupament del 
Baix Ebre i Montsià

Més informació: 

c @CDBEMO #custodiaperdesenvolupament

El projecte

Projecte que s’inicia el 2018 per a posar en valor el patrimoni endogen, 
tant natural, cultural com paisatgístic, del Baix Ebre i Montsià, a partir 
del model de Custòdia del Territori amb la implicació i cooperació dels 
municipis i el teixit associatiu del territori. 

Objectius 

Objectiu general:
Impulsar eines i estratègies de custòdia del territori per la 
dinamització local, la conservació d’espais i la gestió d’ens. 

Objectius específics:
• Dinamitzar els ens locals pel foment d’acords de custòdia. 
• Identificar i catalogar més espais. Incrementar el llistat 

d’espais susceptibles de custòdia.
• Divulgar polítiques, eines i instruments de custòdia del 

territori. Afavorir polítiques de custòdia en ens.
• Organitzar accions per la participació ciutadana i 

d’empreses. Promocionar la custòdia a la societat i a 
l’empresa.

Públic objectiu

Els participants i beneficiaris del projecte són:
•	 les entitats del tercer sector, sobretot de l’àmbit 

ambiental
•	 els propietaris d’espais amb valors culturals i naturals
•	 les administracions locals
•	 les empreses del territori
•	 els joves estudiants i les escoles
•	 altres col·lectius
•	 la població en general

Accions

Seguint amb el treball iniciat el 2018, les accions plantejades per 
aquesta anualitat són les següents:

• Establiment d’acords de custòdia amb diferents 
administracions i entitats. Suport i acompanyament en 
aquest acord.

• Elaboració d’accions per a joves. Disseny de 6 accions de 
difusió i divulgació de la custòdia a escoles i instituts. 

• Planificació, coordinació i dinamització entre 
entitats i municipis per fomentar espais de custòdia 
transmunicipals. 
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• Identificació i catalogació d’espais susceptibles de ser custodiats.
• Sessions informatives a propietaris, municipis, empreses i ens per a la divulgació  de 

les opcions de custòdia. 
• Coordinació i transferència d’informació amb diferents ens com el Parc Natural del 

Delta de l’Ebre, COPATE o la URV.
• Realització de tallers formatius a tècnics, guies i d’altres actors del territori, tant per a 

promoure acords com per a difondre la custòdia del territori. 
• “Fam Trip” de polítiques actives. Acció perquè tècnics d’ens locals coneguin diferents 

iniciatives d’altres municipis en pro de la custòdia. 
• Realització de jornades tècniques i/o de difusió de diferents temàtiques relacionades 

amb la custòdia. 
• Realització de material de divulgació, com un roll-up per a actes i fires.
• Identificació i catalogació d’empreses interessades en custòdia.

Resultats 

Per aquesta anualitat 2019 els resultats esperats són els següents:
• Elaboració de mínim 5 acords de custòdia amb diferents administracions i entitats.
• Fer com a mínim 4 accions educatives a joves. 
• Realització de 3 projectes de custòdia entre diferents municipis.
• Identificació i catalogació de 20 espais més de custòdia. 
• Realització de tallers (com a mínim 2) per a tècnics i guies.
• Material de divulgació, com un roll-up per a actes i fires.
• Realització de processos participatius a municipis interessats en les oportunitats de la 

custòdia per a la ciutadania i propietaris. 

Impacte territorial

• Recuperar i conservar espais d’interès cultural o natural contribuint a la mitigació del 
canvi climàtic.

• Valoritzar la conservació del patrimoni natural i cultural com a actius del món local i 
com a actiu que ajuda en l’arrelament de les persones. 

• Augmentar el coneixement de la custòdia.
• Incentivar la creació d’acords de custòdia tant per part de les entitats com per part de 

propietaris privats.
• Incentivar l’aposta de la custòdia per a la RSC/RSE de les empreses del territori.
• Apostar per la visió global de la conservació des de l’administració per afavorir 

polítiques actives de conservació.
• Apostar pel paisatge a l’imaginari col·lectiu.

Recursos generats

• Guia “Custòdia del territori i empreses. Oportunitat i reptes d’un tàndem”
• Catàleg viu d’espais de custòdia
• Logotip del projecte
• Roll-up

Projecte coordinat per:

Membre de:

Bassa o abeurador que afavoreix la flora i la fauna 
de l’entorn (Consorci per al Desenvolupament del 
Baix Ebre i Montsià).

Mirador de Mas de Barberans (Consorci per al 
Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià).


