PLA DE TREBALL DE LA XCT 2016

Actuacions previstes

1

2

Concordància
amb el III Pla
director

L1. Comunicació i
implicació
Apostar per la Setmana de la Natura - Viu la Terra, en col·laboració i
ciutadana
confluència amb la XVAC com a forma significativa de 2016 de comunicació a
la ciutadania sobre custòdia i voluntariat a Catalunya, i com a referent de la
implicació ciutadana en la conservació.
Organització de les II Jornades anuals de Custòdia del Territori, com a
continuïtat i consolidació de les anteriors (combinació de continguts de
formació tècnica i de debat de fons sobre custòdia i polítiques de conservació).

3

Creació i posada en funcionament de la línia de negoci ARRÈLIA (amb
implicació de la xct i dels propietaris i les entitats de custòdia interessats)
sobre ecoturisme.

4

L2. Incidència
Aprovar i portar a terme els projectes del Conveni amb DTES per a 2016 en política i social de
el marc del Pla de Treball conjunt (2015-2020) per a la custòdia del territori a la xct
Catalunya.

5

Impulsar i col·laborar en la instaruració d'un Registre d'acords i entitats de
custòdia a partir de la proposta presentada per la XCT al DTES. Incidir en la
previsible evolució d'aquesta sense perdre de vista que ha de ser una base
que pugui facilitar mesures fiscals favorable a la custòdia del territori.

6

Establir algun marc de col·laboració estable entre la XCT i el Departament
d'Agricultura, ja sigui en el terreny de la custòdia agrària o la custòdia
forestal o amdues.

7

Acompanyar la posada en pràctica dels models de custòdia en el DPH que
s'han acordat amb l'ACA, avaluar-ne primers resultats i proposar millores.

8

L3. Suport a la
Seguir avançant en la qualitat jurídica dels acords de custòdia a Catalunya, custòdia del
principalment a través del projecte aprovat per FB per a 2016.
territori

9

Portar a bon fi el projecte Tejiendo Redes II (OS La Caixa), dedicat a activitats
de voluntariat en el marc de la custòdia del territori, i treballar per aconseguir
un Tejiendo Redes III

10
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Seguir millorant el Sistema d'Informació Geogràfica com a base de l'inventari
de la custòdia del territori a Catalunya i la seva actualització periódica.
Accions de relació directa de la xct amb propietaris interessats en la custòdia.
Propostes d'organització dels propietaris amb l'objectiu de donar-los visibilitat
i representació. 3a trobada de propietaris.

12
13

Aconseguir una confluència creixent amb la XVAC i treballar per una més L4. Capacitació,
ample representació del sector conservacionista davant les institucions i la reforçament i
qualitat de les
societat.
entitats de
Difondre l'EGAC i ajudar les entitats membres a participar-hi i a augmentar custòdia
el seu compromís per dur a terme un seguiment i avalucaió dels seus acords
de custòdia i dels impactes d'aquests.

14

Activitats del projecte LandAcces (Erasmus+) i especialment la trobada de
poders locals sobre les oportunitats d'afavorir simultàniament la custòdia i
l'accés a la terra per part de joves productors agroecològics.

15

Activitats de formació per a la comunitat de la custòdia, inclosos cursos online i la part tècnica dins de les Jornades anuals de la custòdia.

16

Seguir impulsant el Fons ANDRENA, donar suport a la seva administració i a
l'avaluació dels seus resultats i evolució.

17

L5. Xarxa interna Millorar el suport i la difusió de les activitats dels grups de treball de
Grups de treball
custòdia agrària, marina i fluvial de la XCT.
xct

18

Inici de les activitats d'un grup de treball de custòdia forestal.

19

Inici de les activitats d'un grup de treball de custòdia municipal.
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L6. Xarxa de
Col·laborar amb el FRECT en l'organització de les VI Jornadas Estatales de xarxes
CT (VIJECT) durant 2016

21

22

Promoure un Gabinet de Projectes Europeus al servei d'aquelles entitats
membres que tinguin capacitat per accedir a fons europeus i que vulguin
col·laborar i cofinançar aquest servei especialitzat, que estaria sota el
paraigües de la XCT però que seria finançat pels seus beneficiaris.
Participar i col·laborar en la gestació d'una xarxa europea de custòdia del
territori i en l'impuls de la International Land Conservation Network (ILCN)

23

Fer el seguiment de convocatòries de projectes de conservació, L7. Coordinació i
especialment d'ambit europeu; preparar i presentar iniciatives que impliquin administració
entitats membres; i canalitzar informació sobre oportunitats i projectes cap a
les entitats membres de la XCT.

24

Elaborar un nou Pla Director per al perìode 2016-2020, tenint en compte el
marc que ofereix el Pla de Treball conjunt amb DTES i a partir de procesos
participatius dels membres de la XCT

25

Mantenir l'estructura bàsica de responsabilitats de l'actual equip tècnic,
prioritzar tasques i revertir la previsió inicial del pressupost de 2016, que
és de dèficit, per aconseguir un resultat equilibrat.

26

Gestionar el pressupost de 2016 per projectes, millorant la comprensió de
la vinculació entre l'orígen dels ingressos i els compromisos de despeses que
impliquen.

