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Resum: Exposició de la necessitat d’incloure en els continguts curriculars educatius de la
formació professional, el concepte de custòdia del territori perquè arreli a les aules de la
mateixa manera que ho ha fet el concepte de sostenibilitat.
Des de l’experiència amb el cas concret de la formació professional, es mostra aquesta
necessitat que es manifesta des dels propis estudiants. Nois i noies interessats en
l’aprenentatge de les eines i estratègies per gestionar correctament el nostre paisatge
natural, s’enfronten a diferents dubtes i inquietuds a l’hora de posar en pràctica la teoria
apresa a l’aula. Diferents lleis i normatives europees, estatals i autonòmiques els plantegen
un context prou delimitat, però la posada en pràctica de totes elles, agreujada per la situació
actual, els crea si més no més d’un desencís. L’estratègia de la custòdia obre una nova
perspectiva i oportunitat, doncs a ulls d’un amant de la natura, esdevé una aposta molt
esperançadora per la seva forta acció vers el canvi d’actituds més responsables.
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El proper curs 2012-2013 serà la 10ena promoció d’estudiants del Cicle Formatiu de Grau
Superior en Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics, de l’Institut Rubió i
Tudurí, Escola de Jardineria de Barcelona.
Des del primer any d’aquesta titulació, al 2002, els alumnes han anat passant per l’Escola de
mitjana 2 anys, que es contemplen dintre dels plans d’estudis actuals per als cicles de
formació professional, amb els que han assolit uns coneixements teòrics i esperem també
uns de pràctics; en això hem de treballar amb esforç a l’FP.
Des de l’inici del cicle, nou aleshores a l’Escola de Jardiners de Barcelona (1933), he estat la
professora, entre d’altres matèries, del crèdit anomenat “Gestió de l’ús públic del medi
natural”. Ara per al proper curs 2013 els estudis es reformulen per llei, i es canvien els
continguts. Precisament en aquest moment de canvi és on crec que tenim la necessitat
d’incidir en la custòdia del territori. Amb aquesta comunicació faig palesa l’experiència
viscuda a l’aula en aquests gairebé 10 anys, els mateixos que fa de la xct,i l’evolució viscuda
fins al present, per acollir la custòdia a l’aula. Custodiar és corresponsabilitat.
La custòdia del territori ha entrat a les aules del nostre centre fa ben poquet (desconec a
hores d’ara el que succeeix en d’altres centres, serà interessant d’esbrinar-ho). Crec que el
primer curs que vaig il·lustrar una mica als alumnes amb una “desviació” dels continguts
normatius, va ser al 2009. Per tant només fa tres anys. La veritat és que he notat un gran
canvi, i el primer és la meva formació en custòdia del Territori.
Al meu municipi, Cerdanyola del Vallès, un col·lectiu de persones interessades en dinamitzar
activitats per a joves i infants, vers l’educació en valors, l’acompanyament a l’escola en la
tasca educativa i la col·laboració amb associacions i ong’s de la ciutat i d’arreu compromeses
amb la solidaritat i la cooperació, van crear l’any 2004 l’Entitat Turó Solidari. Amb la
participació amb aquesta entitat, que es va interessar en ajudar a millorar un tram de la
Riera de Sant Cugat, que passa per el municipi, a l’alçada del Parc de la Riera (Parc
Tecnològic del Vallès - Canaletes), vam conèixer la Xarxa Custòdia del Territori i ens vam
convertir en una Entitat de custòdia. Una organització molt petita, poc estructurada però
molt plena d’il·lusions. És aquesta il·lusió la que he volgut transmetre aquests darrers anys
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als alumnes que han anat passant per la nostra Escola de Jardineria.
Arrel de la coneixença de la xct, em vaig interessar en seguir en contacte amb aquest grup
de gent que creien en aquesta esta nova manera de fer, d’entendre’s amb la natura. I jo ho
havia d’explicar a l’aula! Així que el contacte inicial es va anar consolidant mitjançant la
participació en visites tècniques organitzades per la xct (Espai d’Interès Natural de la Punta
de la Mora, Tarragona, abril de 2008 i Estany d’Ivars, abril 2009) o Riu Ripoll ....;
participació en programes de formació per entitats de custòdia (SIG-Miramón, abril 2009 –
UAB) i assistència a les darreres reunions anuals de la xct. I tot aquesta formació, com a
membre d’una entitat de custòdia, la vaig incloure en el currículum de la meva assignatura,
podem dir, preferida/predilecte. Aquesta que us he anomenat al principi, la de gestió de l’ús
públic del medi natural. El concepte de custòdia no constava en cap text normatiu ni oficial
però igualment hem creia amb el deure de fer-ho...no seria el primer cop que la societat
avança sense normes legals concretes, i és desprès que les lleis s’adapten al
desenvolupament i progrés de la societat.
Al curs 08-09, programat amb previsió i calendari a la vista, vaig demanar la col·laboració
de la xct, per exposar als alumnes el coneixement de la seva entitat i els objectius que
pretenien. Al Febrer de 2009 en Jordi Romero-Lengua (X3 Estudis Ambientals) i membres de
la xct van oferir una jornada de presentació als alumnes. La majoria d’ells eren
desconeixedors de cap exemple de custòdia. Desprès d’aquesta primera presentació, al curs
següent (2010) vam posar-nos en contacte directament amb els amics de la Fundació Emys.
La Raquel Maspoch ens va conduir a una sessió molt interessant i participativa amb el
projecte “La custòdia entra en joc”. Al 2011 els continguts de custòdia es van desenvolupar
de manera calendaritzada i dintre del programa formal, i ens va portar a establir per primer
cop dos convenis de col·laboració de formació pràctica dels alumnes amb una entitat de
custòdia. Un alumne va estar treballant a Riudarenes amb la Fundació Emys durant 6
setmanes i un altre a l’Adenc de Sabadell, per un període de temps similar. La Formació
Professional s’ha de recolzar amb la realitzat laboral existent. Amb aquests tipus de formació
fora de l’aula, els alumnes poden aprendre i a la difondre. Si es formen en entitats de
custòdia aquesta nova estratègia de gestió del paisatge natural serà coneguda per més gent.
Per això vull explicar i donar a conèixer aquesta possibilitat a d’altres entitats de custòdia.
Per concloure direm que aquest curs 2011-2012 que ja és a punt de finalitzar, els convenis
amb les dues entitats s’han mantingut, el contacte ha estat molt favorable i ens hem trobat
amb ells aquest abril passat vam a l’acte de presentació del llibre “Viu la Terra” . Un grup de
17 alumnes molt interessats van venir-hi voluntàriament fora del seu horari acadèmic. Quina
il·lusió t’envaeix quan propostes fora de classe són tan ben acollides!
Finalment a tall de recull de dades actuals, sobre el coneixement de la custodia a l’aula, us
represento uns resultats extrets d’una enquesta que han respost 44 alumnes de 1er curs,
aquest abril 2012.
Total alumnes: 44
Edat alumnes: 18-48 (majoritàriament 18-25)
Alumnes que manifesten que coneixien la custòdia abans de que fos exposat a l’aula:9
(20%)
Alumnes que manifesten que no ho coneixien: 35 (80%)
Alumnes que van venir a la presentació del llibre “Viu la Terra”: 17 (36%)
A tots 44 els vam demanar la opinió sobre que ha suposat per ells el descobriment d’aquesta
estratègia. El manifest general ha sigut unànime: la gran il·lusió en descobrir aquesta
manera de fer co-responsables / custodis de la gestió i manteniment dels paisatges naturals.
Per mi, veure en els ulls d’un alumne la il·lusió per afrontar el futur amb la situació tant greu
que estem vivim, és el millor resultat possible.
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