
I JORNADES 
DE CUSTÒDIA 
DEL TERRITORI A

DIÀLEGS PER A LA CONSERVACIÓ 
DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL

Consell d'Eivissa 
18 i 19 de febrer

Inscripcions
(per al dia 19 de febrer): 
Fins al 14 de febrer. 
Enviau un correu electrònic a 
info@ictib.org amb nom, llinatges, 
organització, telèfon, correu-e, adreça 
postal i si us quedareu a dinar.

Preu: 10€ (dinar inclòs)
Ingrés al c/c de Sa Nostra 
2051-0106-28-1070007524

Per a més informació:
al web: www.ictib.org 
per correu electrònic: info@ictib.org 
per telèfon: 971 35 07 62

Ho organitza:

Hi col·labora:
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Divendres, 18 de febrer

La custòdia del territori 
com eina de gestió local
Hora: de 10.30 a 12.30 h 
Consell d'Eivissa 
(Av. d'Espanya, 49 - Eivissa)

Taller sobre l'aplicació de la custòdia del territori com  
eina de gestió i promoció del patrimoni natural, cultural i 
paisatgístic del municipi.
Destinat a regidors i tècnics de medi ambient, agricultura i 
urbanisme dels ens locals.

Projecció del documental 
I, tu què n'opines?
Hora: de 20.00 a 21.30 h 
Club Diario de Ibiza 
(Av. de la Pau, s/n - Eivissa)

Projecció del documental d'entrevistes de 30 minuts sobre 
els valors naturals, paisatgístics, econòmics i etnològics de 
ses Feixes editat pel GEN-GOB Eivissa.
Taula rodona sobre ses Feixes amb la participació de: 
Amics de la Terra, GEN-GOB Eivissa, el Consell d'Eivissa 
i una propietària d’una feixa.

Dissabte, 19 de febrer
Consell d'Eivissa
(Av. D'Espanya, 49 – Eivissa)

I JORNADES DE CUSTÒDIA 
DEL TERRITORI A EIVISSA
PROGRAMA

09.15-09.30 h

09.30-10.00 h

10.00-11.00 h

11.00-11.30 h

11.30-14.00 h

14.00-16.30 h

16.30-17.30 h

17.30-19.00 h

19.00-19.30 h  

Inscripcions

Inauguració 
A càrrec del president d'ictib, el director 
general de Biodiversitat de Medi Ambient i 
Mobilitat i la consellera de Política Territorial i 
Turística del Consell d'Eivissa.

El patrimoni natural d'Eivissa, 
posant en valor tot el que tenim 
Joan Rita, Departament de Botànica de la 
Univerisitat de les Illes Balears.

Pausa-cafè  

Experiències de custòdia del territori
La custodia del territorio: una oportu-
nidad para la mejora ambiental, social 
y económica de Extremadura 
Laura García, Fundació Global Nature

Empresa i conservació de la biodiver-
sitat. Propostes pràctiques des de 
l’ecoturisme 
Sílvia Gili, AccióNatura

Sembrant custòdia, projecte de 
custòdia agrària a Menorca
Núria Llabrés, GOB Menorca

Dinar

Avinença: cinc anys de custòdia en 
xarxa al País Valencià
Josep Nebot, Avinença – Associació valencia-
na de custòdia i gestió responsable del territori

Taula rodona: 
Sòl rústic, conservació i aprofitaments 
a càrrec de: Marià Marí (GEN-GOB Eivissa), 
Isabel Bermejo (Ibiza Preservation Fund), 
Neus Palerm (Associació de turisme rural de 
Sant Joan de Llabritja), Vicent Marí, Palermet 
(Pagès), Joan Josep Riera (Federació hotelera 
d’Eivissa i Formentera)

Conclusions i cloenda de les jornades

Les jornades de custòdia del territori a Eivissa 
pretenen ser un espai de debat i de reflexió per 
a impulsar la custòdia del territori a Eivissa, 
com a una eina de conservació del patrimoni 
de l'illa compatible amb l'activitat econòmica 
sostenible.

Entenem per custòdia del territori el conjunt 
d’estratègies i d’instruments que pretenen 
implicar els propietaris, gestors i usuaris del 
territori en la conservació i el bon ús dels valors 
naturals, paisatgístics i culturals. Aquestes 
estratègies i instruments es materialitzen en 
acords voluntaris i privats entre propietaris, 
gestors o usuaris i el que s’anomenen entitats 
de custòdia.

La ictib és una associació sense ànim de lucre 
de segon nivell creada el 2007, formada per 
entitats no lucratives, fundacions, administra-
cions públiques, empreses i persones que 
promouen la custòdia del territori a les Illes 
Balears.

DIÀLEGS PER A LA 
CONSERVACIÓ DEL 
PATRIMONI NATURAL 
I CULTURAL

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA


