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Dia Mundial de l’Aigua

Programa
16:00 a 17:00 h

Sortida guiada pels aiguamolls de Sils

Inici de l’acte del Dia Mundial de l’Aigua

12:00 a 13:30 h

Lliurament de diplomes a les entitats
de custòdia del territori en l’entorn fluvial

Plantada popular d’arbres
(gentilesa de Forestal Catalana)

Plantada simbòlica d’arbres

1

Llacuna permanent

2

Aiguamoll de depuració

3

Prats en recuperació

4

Rec Clar

5

Llacuna temporal

6

Observatori vell

Riera de Pins

8

La Torderola

9

Sèquia de Sils

7

Custòdia dels ecosistemes fluvials:
un exemple del voluntariat

9:30 a 11:30 h
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Què és la custòdia del territori en l’entorn fluvial?
La custòdia del territori és un conjunt d'estratègies i instruments que pretenen implicar els
propietaris i usuaris del territori en la conservació i el bon ús dels valors i els recursos
naturals, culturals i paisatgístics.
Per aconseguir-ho, les anomenades entitats de custòdia cerquen acords i altres
mecanismes de col·laboració contínua amb propietaris de terrenys, usuaris del territori, i
altres agents públics i privats.
La custòdia del territori en l'entorn fluvial té a veure, no només amb els rius, sinó també
amb les zones humides, els gorgs, antics meandres, els boscos de ribera, els aiguamolls,
els marjals, els ullals, estanys, regs i sèquies, etcètera.

Des de l'any 2006 fins al 2010, en el marc del Programa abans esmentat, l'Agència ha
reconegut per la seva innovació i excelència a un total de 12 entitats pels seus projectes de
custòdia de l'entorn fluvial.
AccióNatura
Nereo
Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis
Grup de Naturalistes d'Osona
SEO-Bird Life
Grup de Natura Freixe-Flix

Associació hàbitats -Projecte rius
Fundació Emys
Estació Biològica del Pallars Jussà
Associació Mediambiental la Sínia
Graëllsia
Ajuntament de Sils

El voluntariat

L’estany de Sils

El voluntariat és una tasca rica en participació, en creació, en convivència i que
especialment estreny els vincles amb el territori. El foment del voluntariat des de
l'administració, a partir d'un ferm compromís de col·laboració, permet que la ciutadania
percebi la part més humana dels qui conformen i dirigeixen aquesta administració.
L'experiència en els processos participatius així ens ho ha demostrat.

Per celebrar el Dia Mundial de l’Aigua s'ha escollit l’estany de Sils,
espai Xarxa Natura 2000 (Direcció General de Medi Natural), com
exemple significatiu de custòdia dels ecosistemes fluvials on, a més a
més, s'hi està desenvolupant un projecte de custòdia entre
l'Ajuntament de Sils, propietaris particulars i l'entitat AccióNatura sobre
unes llacunes de propietat pública de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Un exemple de voluntariat són les tasques de
custòdia del territori i, més concretament, la
custòdia del territori fluvial. L'Agència ja va
apostar fermament per aquesta opció des de
l'any 2006 ençà mitjançant la convocatòria
anual del Programa de custòdia del territori
per a la restauració, gestió i conservació de
l'entorn fluvial, conjuntament amb la Xarxa de
Custòdia del Territori (XCT).

L'indret de l’estany de Sils és una zona força freqüentada i visitada, tant per entitats i
escoles de la zona com per d'altres visitants durant el cap de setmana. De fet, és una de les
rutes de pas obligat del projecte Selwa (acrònim de la comarca de la Selva i Water en
anglès) impulsat des del Consell Comarcal, que està fent una significativa i important tasca
de divulgació i coneixement del cicle de l'aigua a la comarca.

Ajuntament de Sils - AccióNatura - Xarxa Natura 2000 - Consell Comarcal
de la Selva - Projecte Selwa - Agència Catalana de l’Aigua

