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MÓN EMPORDÀ

Custòdia agrària a 
l’Alt Empordà

Què és la custòdia agrària?

A l’Alt Empordà, des de l’any passat i en col·laboració 
amb el GOB Menorca, l’IAEDEN ha iniciat el projecte de 
custòdia agrària en el marc del projecte Cultivant sinergi-
es, un pla pilot de desenvolupament rural cofinançat pel 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i el Fons 
Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. 

Quins són els objectius del projecte? 

La custòdia del territori és un conjunt d’estratègies i ins-
truments que pretenen implicar els propietaris i usuaris del 
territori en la conservació i el bon ús dels valors i els recur-
sos naturals, culturals i paisatgístics. Justament en aques-
ta implicació hi ha la clau, la diferència i l’interès d’aquest 
projecte, almenys per part de la nostra finca: nosaltres, 
els propietaris, estem directament implicats en la gestió i 
la conservació del nostre territori gràcies a la nostra feina. 
A través d’aquest projecte, passem a ser també custodis 
d’un espai d’interès col·lectiu, d’un paisatge amb història i 
valors naturals, d’un territori a protegir i conservar. I no ho 
faríem tots sols; la custòdia agrària requereix la implicació 
directa i activa de la societat civil. Jornades de treball col-
lectiu, visites a la finca i tastets dels productes, passejades 
de coneixement de la flora i la vegetació local, propostes 
de voluntariat per a ajudar en petites feines concretes…; 
aquestes són algunes de les activitats que s’han dut a ter-
me en aquesta primera temporada i que han vist la par-
ticipació de persones que, gràcies a les propostes, ens 
han conegut; sobretot han conegut l’espai que ens envolta: 
vinyes, oliveres i boscos de suredes formen un paisatge 
peculiar, que sedueix per les seves formacions granítiques 
i la reconeguda presència d’arquitectura megalítica, parets 
de pedra seca, barraques de pastors…; un territori que cal 
protegir.

En concret, de què es tracta? 

La custòdia agrària es porta a terme mitjançant pactes 
voluntaris que acorden les entitats de custòdia agrària i 
els propietaris dels terrenys a conservar i que estableixen 
compromisos per a ambdues parts, dirigits a mantenir o 
recuperar el patrimoni natural o cultural de les finques: els 
acords de custòdia. Els acords de custòdia que es firmen 
surten del convenciment dels aspectes positius que poden 
derivar d’una col·laboració mútua. S’adapten a cada cas 
i finca, i normalment el propietari es compromet a dur a 
terme un seguit de mesures de preservació i millora am-
biental. Com a contrapartida, les entitats de custòdia es 
comprometen a assessorar en l’aplicació de les mesures 
i a col·laborar a donar a conèixer els productes i la finca, 
per un reconeixement del producte de qualitat i de la terra.

A la nostra finca estem força en sintonia amb els objec-
tius i les pràctiques proposades pels acords de custòdia 
agrària; per tant, hi vam participar amb molt de gust i amb 
ganes de col·laborar quan ens ho van proposar.

El lema de la campanya és «Custòdia agrària: un paisat-
ge que alimenta», en referència al fet que l’Alt Empordà té 
un paisatge agrari molt destacat i que un sector agrari res-
ponsable contribueix al manteniment d’aquest paisatge, de 
la biodiversitat de la comarca i obre la possibilitat al consum 
responsable i de proximitat.

Entitats

ACORDS FIRMATS FINS ARA

•	Can Torres. Finca vitivinícola ecològica a Sant 
Climent Sescebes

•	Mas Galceran. Horta ecològica a Sant Miquel 
del Fluvià

•	Mas Marcè. Recuits, iogurts i formatges 
ecològics d’ovella a Siurana d’Empordà

•	Baussitges. Carn de vedells ecològica a Espolla
•	La Teulera. Horta ecològica a Lladó
•	Vessana. Horta ecològica a Castelló d’Empúries
•	Can Salva. Llegums, horta ecològica, sucs, 

melmelades, cremes de verdures i conserves 
diverses a Torroella de Fluvià

•	La Rufa. Horta ecològica a Fortià
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