3a trobada de propietaris
de custòdia del territori
Compromesos amb la natura!
Dissabte 17 de setembre de 2016 a la Fundació Miranda (Serra de Catllaràs)

Ets un propietari privat compromès amb la natura?
Tens interès en conèixer com pots fomentar la biodiversitat de la teva finca?
La 3a trobada de propietaris t’interessa!

PROGRAMA
09.30h – 10.15h: Arribada a Sant Julià de Cerdanyola i trasllat fins al Pla de l’Orri amb cotxes
particulars
10.15h - 10.30h: Benvinguda
- Ferran Miralles, DG Polítiques Ambientals, Departament de Territori i Sostenibilitat
- Montse Barniol, DG Forests, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
- Marc Vilahur, president de la Xarxa de Custòdia del Territori
10.30h - 11.30h: Breu exposició d’iniciatives de propietaris privats que desenvolupen accions
de conservació del territori a la seva finca:
- Joan Brulles, propietari de Mas de Vicenç (El Catllar)
- Marta Carola, propietària de Baussitges (Espolla)
- Beatriu Tenas, propietària dels Plaus (Queralbs)
11.30h - 12.00h: Pausa cafè amb productes locals de la finca i de proximitat
12.00h - 14.00h: Visita de camp a la finca del Pla de l’Orri, seu del Projecte Miranda.
14.00h: Fi de la jornada

Organitza:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:
Fundació
Projecte Miranda

DURANT LA TROBADA DE PROPIETARIS:
- Mostrarem com l’activitat econòmica rural i la preservació del paisatge i els valors naturals són
compatibles i contribueixen a un desenvolupament sostenible del territori.
- Coneixerem experiències d’altres propietaris de Catalunya que han posat en valor la seva finca
gràcies a accions de conservació del territori.
- Visitarem el Projecte Miranda al Pla de l’Orri, un espai amb un alt interès natural, i amb un gran
compromís amb la natura.

A QUI VA DIRIGIDA LA JORNADA:
- Propietaris privats interessats en la gestió sostenible i la conservació de la biodivesitat present a la
seva finca.
- Entitats de custòdia
- Tècnics de biodiversitat i altres persones interesades en la gestió sostenible de finques privades.

LLOC DE TROBADA: Bar La Marieta, Sant Julià de Cerdanyola (Alt Berguedà), a les 09:30h.
COM ARRIBAR-HI
El Pla de l’Orri es troba al bell mig de la Serra del Catllaràs. Ens trobarem a Sant Julià de Cerdanyola i ens desplaçarem amb cotxes particulars fins al Roc del Catllaràs (25 min en cotxe per pista
forestal). Un cop allà caminarem 15 min per arribar al Pla de l’Orri.
Es recomana als participants venir amb cotxes tot terreny o que siguin alts. Si no disposeu
d’aquest tipus de cotxe, indiqueu-ho al formulari d’inscripció a fi que poguem distribuir els
cotxes i facilitar el desplaçament de tothom.
INSCRIPCIONS
La jornada és gratuïta però es demana INSCRIPCIÓ PRÈVIA. Podeu confirmar l’assistència a través del
formulari online d’inscripcions:
http://www.custodiaterritori.org/forms/propietaris
Hi ha la possibilitat de dinar a la mateixa finca del Pla de l’Orri a un preu de 22 euros/persona prèvia
reserva (cal indicar-ho al formulari d’inscripció). El dinar és elaborat amb productes ecològics i de
proximitat. També hi ha l’opció de portar-se el dinar de pícnic.
Per a més informació podeu contactar amb Anna Subirana de la Xarxa de Custòdia del Territori a
asubirana@custodiaterritori.org o bé al 93 886 61 35. Si teniu algun imprevist el mateix dia de la
trobada us podeu posar en contacte amb nosaltres al: 605 56 11 37.

EL PROJECTE MIRANDA
El Projecte Miranda es dedica a recuperar cavalls procedents de maltractament o abandonament, i a fer tasca social amb l’ajut d’aquests animals que
són magnífics terapeutes.
Els cavalls col·laboren en la neteja, millora i manteniment de prats, boscos
i muntanyes. S’efectua un maneig racional fent tancaments i rotacions, en
relació a les pastures i al nombre d’animals segons l’extensió i característiques
del terreny que ocupen.
El Pla de l’Orri, seu del projecte Miranda, i ubicat al bell mig de la Serra del
Catllaràs en espai Xarxa Natura 2000, destaca per la presència d’alguns elements d’interès biològic, com és la presència
de flor de neu (Leontopodium alpinum), o les fagedes amb boix (Buxo-fagetum), que són rares en el context del Berguedà.
Durant la visita podrem conèixer les tasques de recuperació i conservació de la biodiversitat present a la finca per part
dels seus propietaris: creació de punts d’aigua, preservació de la fauna salvatge, conservació dels boscos madurs, bancals
d’herbes aromàtiques i medicinals per la millora de la biodiversitat i les abelles, etc.

EL MAS DE VICENÇ
La finca Mas de Vicenç, de 6,5 ha., combina bosc mediterrani amb camps de vinya
en actiu. S’ha declarat refugi de caça, i el propietari treballa per mantenir els usos
seculars del treball del camp tot mirant d’afavorir la supervivència, el manteniment i el reviscolament de la flora i fauna mediterrània.
D’aquesta manera s’hi duen a terme accions de gestió i recuperació forestal, i
potenciació de la fauna vertebrada (principalment ocells i ratpenats).
Té un acord de custòdia amb el GEPEC per a temps indefinit, gràcies al qual es
conserven valors naturals com el bosc mediterrani de pi blanc i alzines, arbres singualrs de la zona (roure, pi roig blada i
auró), i espècies com l’àguila cuabarrada.

LA FINCA DE BAUSSITGES
La finca de Baussitges, de 2.100 ha., està situada dins el municipi d’Espolla, part
d’aquesta inclosa dins el PNIN de l’Albera.
Des de la finca, es promou l’expansió de la vaca de l’Albera (raça autòctona en perill
d’extinció) a altres indrets de Catalunya. Fins fa poc era l’única propietat on es mantenia la raça, que és especialment apta per a projectes de recuperació de prats i pastures o de creació de franges de protecció d’incendis amb la introducció de ramats.
La finca disposa d’un acord de custòdia amb IAEDEN-Salvem l’Empordà, en el marc del projecte “Cultivant sinèrgies”, gràcies
al qual es treballa per millorar el sistema de gestió d’aigua de l’explotació ramadera per afavorir la conservació de la flora i
fauna de les rieres de la finca.

LA FINCA DELS PLAUS
La finca dels Plaus és una finca d’alta muntanya situada a 1.516 metres d’altitud. Tot
i les seves reduïdes dimensions, 4,5 ha., la situació i la història de la finca fa que hi
conflueixin valors paisatgístics, naturals i patrimonials. Els hàbitats principals de la
finca són prats de pastura en alçada i prats de dall.
Està ubicada dins del recent creat Parc Natural de les capçaleres del Ter i del Freser,
i dins de la Xarxa Natura 2000. Actualment té un acord de custòdia amb Paisatges
Vius, que té per objectiu fer compatible l’ús del territori amb la conservació dels seus valors naturals més destacats, principalment els prats i pastures naturals.

