COMIAT
Aquest text compta amb el vist-i-plau per a la seva difusió per part del Consell de
Membres de la xct.
Durant 11 anys he ocupat la responsabilitat de Director de la xct, des de la seva
constitució, el 6 de març de 2003. Abans vaig tenir la gran sort de formar part del petit
grup de persones que vam portar la Custòdia del Territori a Catalunya i li vam donar nom
fins a arribar a aquella visionària Declaració de Montesquiu de Custòdia del Territori, l’any
2000, que va iniciar el procés de creació de la xct.
Tot aquest temps he treballat amb dos objectius molt clars, impulsar i fer créixer la
Custòdia del Territori, i promoure i facilitar-ne la implicació i participació de propietaris,
entitats de custòdia, organitzacions membres de la xct i un gran i divers ventall de
persones, entitats i institucions que hi han contribuït de moltes formes. No em pertoca a
mi valorar el resultat de la meva tasca, però estic content de la feina feta, que no és un
mèrit meu, sinó que ha estat possible gràcies a un gran nombre de persones i
organitzacions, sota el pilotatge constant de l’equip tècnic i el consell de membres de la
xct. És doncs, insisteixo, un mèrit de molts, sense els quals la xct i la Custòdia a Catalunya,
l’Estat Espanyol i, en els darrers anys, a l’escala europea, no seria el que avui és.
El consell de membres ara vol donar un nou enfocament a la tasca i a l’estructura de la xct,
en el qual la meva funció com a director no té sentit, motiu pel qual jo he acceptat la seva
proposta de donar per finalitzada la meva etapa professional a l’entitat. Com he expressat
a alguns de vosaltres en els darrers temps, la meva il·lusió última a la xct era poder-la
deixar activa i evolucionant, en mans d’altres persones, perquè això es la demostració més
palpable que aquest projecte, que vam començar uns quants, ha esdevingut un patrimoni
global de molts, cada vegada més fort i important. Aquest moment ha arribat i a mi no em
queda res més que donar les gràcies per tot el que la xct, i vosaltres, m’heu donat, i
desitjar el millor a en Sergi Marí (smari@custodiaterritori.org) i l’equip que continuen amb
la tasca de la xct, junt amb tots els seus membres i col·laboradors.
Espero que ens puguem retrobar de nou en futurs projectes i entorns professionals de
l’àmbit ambiental i de la conservació de la natura.
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