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Març de 2009

Pla per a la implicació ciutadana 
en la custòdia del territori (PIC-CT)

Versió sintètica + Pla de treball 2009

Ens encantaria que aquest 2009 –i també
en anys posteriors– poguéssim escoltar 
moltes vegades, de part de les entitats 
però sobretot de part de la ciutadania, 
una afirmació adaptada d’una de les 
frases del moment: “Sí, ens impliquem”.

EL PROCÉS PREVI (1/2)

• Novembre 2006: II Pla Director 2007-2011 de la Xarxa de 
Custòdia del Territori 
> Iniciativa IMP5 Impuls de la implicació ciutadana en la custòdia del t.
Pretén “obrir un debat per definir més clarament el paper de la xct en la 
difusió de la custòdia entre el gran públic, com a via per fer créixer l’interès i 
la implicació ciutadana en les entitats de custòdia [...]. Amb aquesta 
iniciativa es vol obrir un debat i a continuació iniciar accions consensuades 
de foment de la implicació ciutadana en entitats i iniciatives de custòdia”.

• Abril-Desembre 2008: Redacció del “Pla per a la implicació
ciutadana en la custòdia del territori”
(amb la col·laboració de l’OTS i X3 Estudis Ambientals, i el suport 
econòmic de la Direcció General de Participació Ciutadana).

Instruments participatius utilitzats durant la redacció del Pla

• Presentació del Pla i tallers de debat a l’Assemblea de la xct (maig-08)

• 12 entrevistes en profunditat (maig-juny 2008)

• Qüestionari electrònic (juny-juliol 2008): 79 respostes

• Jornada de debat (juliol 2008): 44 persones, 23 entitats.

PIC-CT. Antecedents i procés de redacció
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EL PROCÉS PREVI (2/2)

• Gener 2009: Concessió d’un ajut del Servei d’Ocupació de 
Catalunya i el Fons Social Europeu per al Projecte Innovador 
“Professionals de qualitat <=> Natura de qualitat”
(presentat per la xct junt amb les entitats de custòdia AccióNatura, 
Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis - Fundació Museu Industrial del 
Ter, Associació NEREO, Projecte Rius i associació Rurbans)

> Aquest projecte innovador inclou l’acció C.2.2.4 “Impuls d’estratègies 
innovadores d’implicació ciutadana en la custòdia del territori”. 
Està destinada a portar a la pràctica diverses línies de treball conjunt entre 
la xct i les entitats de custòdia previstes en el "Pla per a la implicació
ciutadana en la custòdia del territori".

• Any 2009 (i posteriors): Gràcies al suport de l’ajut del Servei 
d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, al llarg de l’any 
2009 la xct, amb la col·laboració de les entitats de custòdia 
membres i la coordinació tècnica d’X3 Estudis Ambientals, 
començaran a executar les actuacions prioritàries del "Pla per 
a la implicació ciutadana en la custòdia del territori”, amb la 
voluntat que se segueixin desenvolupant en anys posteriors.

PIC-CT. Antecedents i procés de redacció

FINALITATS DEL PIC-CT

• Augmentar notablement durant els propers anys 
la implicació ciutadana en les entitats de 
custòdia i en les iniciatives que aquestes 
promouen i duen a terme

• Aconseguir més suport social i ciutadà per a les 
entitats de custòdia per mitjà de les pròpies 
entitats i del paper amplificador i aglutinador de 
la Xarxa de Custòdia del Territori com a 
organització de segon nivell

> VIGÈNCIA DEL PIC-CT: 2009-2013 (5 anys) 

PIC-CT. Finalitats i vigència
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PIC-CT. Esquema conceptual

Entitats de custòdia:   ECT-1 ECT-2 ECT-3 ECT-4 ...   

Públic
Implicat*

Actual

Ciutadania

+

Col·lectius 
prioritaris:

> Propietaris de 
terrenys

> Entitats de 
lleure

> Escolars

> Universitaris

> Administracions 
locals

* Públic
Implicat*
Futur (2013-...)

X 5

Pla per a la implicació
ciutadana en la custòdia 
del territori (PIC-CT)

Suport

Implicació

5 OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PLA

• Augmentar el número de socis, voluntaris i col·laboradors 
(base social) de les entitats de custòdia

• Augmentar el suport econòmic particular (procedent de socis i 
altres donants) que reben les entitats de custòdia

• Augmentar el número de participants a les activitats ciutadanes 
organitzades per les entitats de custòdia

• Augmentar el coneixement i el reconeixement de la custòdia 
del territori per part de la ciutadania, les institucions públiques 
i altres col·lectius prioritaris (escoles, universitats i entitats de 
lleure), i aconseguir-ne la implicació en iniciatives de custòdia

• Incrementar la presència de les entitats i les iniciatives de 
custòdia als mitjans de comunicació

PIC-CT. Objectius específics
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PIC-CT. Línies estratègiques d’actuació

7 LÍNIES ESTRATÈGIQUES D’ACTUACIÓ (LEA)

A. Crear i fomentar els mecanismes de coordinació necessaris per 
implicar les entitats de custòdia en l’execució del PIC-CT

B. Enfortir les àrees de comunicació i implicació ciutadana de les 
entitats de custòdia

C. Formar les entitats de custòdia i dotar-les d’eines pràctiques en 
els àmbits de comunicació i implicació ciutadana 

D. Crear i promoure l’ús d’instruments de difusió conjunta de les 
notícies i les activitats ciutadanes de custòdia del territori 

E. Dissenyar i executar campanyes i activitats conjuntes 
d’implicació ciutadana en la custòdia del territori

F. Promoure el coneixement de la custòdia del territori per part 
dels propietaris de terrenys i aconseguir-ne la implicació i 
col·laboració en iniciatives de custòdia

G. Promoure el coneixement de la custòdia del territori per part de
les escoles, les universitats i les entitats de lleure i aconseguir-
ne la implicació i col·laboració en iniciatives de custòdia

In
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E
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n
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A1. Crear i fomentar un grup de treball d’estratègies d’implicació
ciutadana format sobretot per responsables d’entitats de custòdia

A2. Elaborar un menú de compromisos flexible i adaptable a les 
característiques de cada entitat perquè assumeixin l’execució
d’accions derivades del PIC-CT, vinculant-lo també a l’Estratègia 
de reforçament de la xct

A3. Organitzar jornades i espais per compartir experiències i “bones 
pràctiques” d’implicació ciutadana en iniciatives de custòdia

LEA-A

Crear i fomentar els mecanismes de coordinació
necessaris per implicar les entitats de custòdia en 
l’execució del PIC-CT
Accions previstes

PIC-CT. Línies estratègiques d’actuació (A)

La coloració de les accions correspon als graus de prioritat següents:

Color verd: A executar durant el 2009 (i en anys posteriors)
Color blau: A plantejar –o començar a dissenyar– durant el 2009
Color violeta: A executar en anys posteriors (2010-2013)
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B1. Conèixer la situació actual de les entitats de custòdia pel que fa a 
les àrees de comunicació i implicació ciutadana

B2. Promoure que les entitats de custòdia disposin d’una àrea de 
responsabilitat de comunicació i implicació ciutadana

B3. Promoure que les entitats de custòdia elaborin un Pla de 
comunicació i implicació ciutadana

LEA-B

Enfortir les àrees de comunicació i implicació
ciutadana de les entitats de custòdia
Accions previstes

PIC-CT. Línies estratègiques d’actuació (B)

C1. Promoure la formació per a les entitats en els àmbits de la 
comunicació, la implicació ciutadana i l’ús de les TIC

C2. Elaborar i difondre entre les entitats de custòdia una guia d’estil 
per comunicar de forma comuna i planera la custòdia del territori

C3. Elaborar i distribuir a les entitats de custòdia un manual d’activitats 
i bones pràctiques d’implicació ciutadana en entitats i iniciatives de 
custòdia

LEA-C

Formar les entitats de custòdia i dotar-les d’eines 
pràctiques en els àmbits de comunicació i implicació
ciutadana 
Accions previstes

PIC-CT. Línies estratègiques d’actuació (C)
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D1. Replantejar, millorar i augmentar la difusió del portal web ciutadà de 
la custòdia del territori per incrementar-ne l’impacte social i 
l’operativitat

D2. Crear i promoure l’ús d’una agenda comuna d’activitats ciutadanes 
de custòdia

D3. Elaborar i difondre un butlletí electrònic ciutadà de custòdia del 
territori

D4. Establir aliances amb mitjans de comunicació per aconseguir suport 
en la difusió d’activitats ciutadanes de custòdia

D5. Desenvolupar una agència de comunicació sobre custòdia del territori

LEA-D

Crear i promoure l’ús d’instruments de difusió
conjunta de les notícies i les activitats ciutadanes de 
custòdia del territori
Accions previstes

PIC-CT. Línies estratègiques d’actuació (D)

NOTA: Algunes d’aquestes accions estan pendents de consensuar amb les entitats de 
custòdia membres de la xct.

E1. Fer campanyes de comunicació i implicació social en la custòdia del 
territori en mitjans de comunicació (publicitat, programa 
televisiu...) i a través d’eines web 2.0

E2. Vincular una personalitat pública i coneguda a la custòdia del 
territori

E3. Iniciar accions de venta conjunta de productes de marxandatge i 
del mercat de custòdia

E4. Dissenyar i aplicar un programa conjunt de voluntariat en custòdia 
del territori

LEA-E

Dissenyar i executar campanyes i activitats conjuntes 
d’implicació ciutadana en la custòdia del territori
Accions previstes

PIC-CT. Línies estratègiques d’actuació (E)

NOTA: Algunes d’aquestes accions estan pendents de consensuar amb les entitats de 
custòdia membres de la xct.
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F1. Editar i distribuir un butlletí per a propietaris/es

F2. Organitzar trobades anuals de propietaris/es interessats i/o
implicats en iniciatives de custòdia

LEA-F

Promoure el coneixement de la custòdia del territori 
per part dels propietaris de terrenys i aconseguir-ne 
la implicació i col·laboració en iniciatives de custòdia
Accions previstes

PIC-CT. Línies estratègiques d’actuació (F)

G1. Integrar continguts i activitats sobre custòdia del territori al temari 
escolar

G2. Promoure la presència de la custòdia del territori en el món 
universitari i la possibilitat de fer pràctiques universitàries a les 
entitats de custòdia

G3. Apropar la custòdia del territori al món del lleure 

LEA-G

Promoure el coneixement de la custòdia del territori 
per part de les escoles, les universitats i les entitats 
de lleure i aconseguir-ne la implicació i col·laboració
en iniciatives de custòdia
Accions previstes

PIC-CT. Línies estratègiques d’actuació (G)
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PIC-CT. Pla de treball any 2009

D3* – D5*
D1 – D2 – D4

D1 – D2 – D4LEA-D. Instruments de 
difusió conjunta

G1* – G2* – G3*LEA-G. Implicació
d’escoles, universitats i 
entitats de lleure

F1 – F2F1 – F2LEA-F. Implicació de 
propietaris de terrenys

E1*
E2 – E3 – E4

LEA-E. Campanyes i 
activitats d’IC coordinades

C1
C3*

C1 – C2LEA-C. Formació i eines 
pràctiques

B1 – B2 – B3B1 – B2 – B3LEA-B. Àrees comunicació
i implicació ciutadana

A1 – A2 – A3A1 – A2 – A3LEA-A. Coordinació i 
intercanvi d’experiències

Accions a executar (o 
seguir executant) en anys 
posteriors*

Accions prioritàries a 
executar durant el 2009

Línia estratègica 
d’actuació (LEA)

* Les accions marcades amb un * es poden començar a plantejar o dissenyar durant el 2009. 

PIC-CT. Indicadors de resultats

• Núm. d’activitats ciutadanes / any realitzades per les entitats 
de custòdia i difoses a través del portal web ciutadà

• Núm. de participants a les activitats ciutadanes de custòdia 
organitzades per les entitats de custòdia (disgregats, si 
escau, per ciutadania + col·lectius prioritaris)

Activitats ciutadanes de 
custòdia del territori i 
grau de participació

• Ingressos de les entitats de custòdia procedents de 
particulars

• Pressupost total de les entitats de custòdia

Suport econòmic a les 
entitats de custòdia

• Núm. d’aparicions en mitjans de comunicació de notícies 
sobre iniciatives i activitats ciutadanes de custòdia

• Núm. de mitjans diferents que difonen notícies sobre custòdia 
del territori

• Núm. de visites al nou portal web ciutadà
• Núm. de subscriptors al butlletí ciutadà de custòdia
• Núm. de productes venuts de marxandatge i del mercat de c.

Impacte i coneixement 
social de les iniciatives 
de custòdia

• Núm. d’entitats de custòdia amb plans de comunicació i/o 
implicació ciutadana

• Núm. de responsables de comunicació i/o implicació
ciutadana en les entitats de custòdia

Enfortiment de les 
entitats de custòdia en 
comunicació i implicació
ciutadana

• Núm. de socis de les entitats de custòdia
• Núm. de voluntaris de les entitats de custòdia
• Núm. de col·laboradors

Base social de les 
entitats de custòdia

IndicadorsÀmbit temàtic

Nota: La tendència desitjada de tots els indicadors és que augmentin al llarg dels anys. 


