Conservem la natura
amb la gent del territori

Memòria 2015

El 2015 Paisatges Vius amplia el seu àmbit
territorial d’acció establint acords de
custòdia i creant nous projectes allà on
es troben les necessitats de conservació
prioritàries per a l’entitat: el samaruc a
les Terres de l’Ebre, el xoriguer petit a
l’Empordà i els prats de dall al Pirineu.
Això sense deixar de banda el
desenvolupament rural sostenible al
Collsacabra i la conservació de punts
d’aigua a tot el país!

CONSERVEM MÉS LLUNY!

QUI SOM I QUÈ FEM

LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI

Paisatges Vius és una entitat dedicada a la conservació de la
natura que aplica estratègies innovadores en la restauració
d’hàbitats sensibles i en la recuperació de flora i fauna
amenaçada, tot implicant als propietaris, pagesos i altres
agents del territori i establint marcs de col·laboració amb les
administracions i el món científic.

Paisatges Vius no disposa d’espais en propietat,
però estableix acords amb propietaris de finques que
presenten valors naturals destacables. És aquí on es
desenvolupen els projectes de conservació, ja que
s’hi poden invertir recursos i esforços amb seguretat.
Aquesta estratègia és la custòdia del territori.

OBJECTIUS

Més del 95% dels prats
seminaturals fora del Pirineu
ja han desaparegut a causa
de la intensificació agrícola.
Amb el projecte Pastures Vives
Paisatges Vius vol conservar els
pocs que queden i recuperar-ne
algun dels desapareguts.

El tritó verd, com la majoria d’espècies d’amfibis de
Catalunya, està en regressió a causa de la pèrdua i la
degradació dels seus hàbitats: els ambients aquàtics.
Amb el projecte 1.000 Punts d’Aigua Paisatges Vius vol
conscienciar d’aquesta problemàtica.

El xoriguer petit és un ocell
rapinyaire migrador que es va
extingir de Catalunya als anys 80
per l’ús de productes nocius al camp.
Amb el projecte Naumanni+100
Paisatges Vius dona suport al
Pla de Recuperació de la
Generalitat de Catalunya.

El samaruc és un peix d’aigua dolça
en greu perill d’extinció que a nivell
global només es troba al litoral català i
valencià. A Catalunya només en queden
4 poblacions, però amb el projecte
S.O.S. Samaruc Paisatges Vius pretén
augmentar aquest número.

COMUNITAT
La comunitat de Paisatges Vius la conformen el conjunt d’entitats i persones que han col·laborat, d’una manera o altra, en els
projectes i les actuacions realitzades el 2015: treballadors, propietaris, pagesos, administracions, donants, voluntaris, científics, ...
EQUIP TÈCNIC

Guillem
Mas
Director
tècnic

El 2015 l’equip consta d’una
persona contractada a
jornada completa i dues
més intermitents en règim
d’autònom

Gregori
Conill
Gestió
d’espais

Irene
Figueroa
Tècnica de
projectes

El 2015 ens
va deixar
Xavier
Quirante,
propietari de
Coma-Serra.
Descansa
en pau

VOLUNTARIS AMBIENTALS
57 voluntaris al llarg del 2015

PROPIETARIS I/O
GESTORS DELS ESPAIS
EN CUSTÒDIA

Paisatges Vius manté
acords amb 5 propietaris, 3
pagesos i 1 ajuntament

Pere
Colom
Propietari
de la finca
del Coll

Jornada de voluntariat a la finca dels Plaus

Dolors
Molas
Masovera
a la finca
del Torrent

BALANÇ ECONÒMIC 2015
El 2015 es va tancar amb un volum total d’ingressos de 79.000 € i unes despeses de 64.000 €.
L’acurada gestió econòmica realitzada permet seguir treballant amb independència i invertir aquests beneficis
en els projectes que considerem estratègicament importants per als nostres objectius.
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1.000 Punts d’aigua: 37%
Naumanni +100: 33%
S.O.S. Samaruc: 18 %
Custòdia al Collsacabra: 10%
Pastures Vives: 1%

PROJECTES

S.O.S. SAMARUC

NAUMANNI +100

El projecte té com a objectiu doblar les poblacions de samaruc a Catalunya abans de
l’any 2020 a través de la creació o restauració de llacunes litorals per, posteriorment,
alliberar-hi exemplars criats en captivitat al Centre Ictiològic del Parc Natural del
Delta de l’Ebre.

La població de xoriguer petit a Girona no és viable a causa de l’elevada depredació de
nius per part de fagines, genetes i rates. El projecte pretén incrementar la seguretat
de les colònies i arribar a les 100 parelles reproductores l’any 2020.

Actuacions realitzades el 2015
Actuacions realitzades el 2015

• Alliberament de 50 polls criats en captivitat a la finca d’Hortús 1
• Construcció d’una edificació amb 36 caixes niu i col·locació de 15 caixes niu en pals
elèctrics 5

• Donació de material al Centre Ictiològic per augmentar la cria en captivitat 1
• Restauració d’una llacuna a la platja de l’Estany Tort 5
• Edició d’un vídeo divulgatiu

Assessorament científic

Indicador

Indicador

Número de parelles de xoriguer petit a la província de Girona

Número de poblacions de samaruc a Catalunya
ACTUAL (2015): 4 POBLACIONS

Estat: 50%

ACTUAL (2015): 23 PARELLES

OBJECTIU (2020): 8 POBLACIONS

Temps restant: 5 anys

Estat: 23%

OBJECTIU (2020): 100 PARELLES

Temps restant: 5 anys

1.000 PUNTS D’AIGUA

PASTURES VIVES

CUSTÒDIA AL COLLSACABRA

Paisatges Vius coordina un
grup de treball que, de manera
col·laborativa, elabora un
inventari dels punts d’aigua
que hi ha repartits pel territori i promou l’establiment
d’acords de custòdia amb els propietaris per
assegurar la conservació dels més valuosos.

El projecte es basa en localitzar pastures naturals ben
conservades i utilitzar les seves llavors per recuperar
10 hectàrees de pastures intensives o degradades.
En ambdós casos s’estableixen acords amb els seus
gestors o propietaris.

Paisatges Vius estableix acords de custòdia per
conservar els valors naturals més destacats del
Collsacabra tenint en compte les necessitats de la
gent del territori i vetllant per un desenvolupament
rural sostenible.

Actuacions realitzades el 2015

Actuacions realitzades el 2015

• Jornada tècnica sobre conservació de pastures 1
• Edició d’un vídeo del projecte

Assessors científics

• Construcció de 3 passos canadencs i arranjament
de camins 1
• Restauració d’una font a la finca de Caselles
• Col·locació d’un hotel d’insectes a la finca del Coll
• Col·locació d’un biotronc a la finca del Torrent
• Substitució de 17 km de fil d’espines a la finca de
Caselles

Indicador

Indicador

Actuacions realitzades el 2015
• Posada en marxa del portal www.1000punts.cat
• Elaboració d’un projecte educatiu per a escolars de
primària i secundària
• Edició d’un llibre infantil
• Edició d’un vídeo del projecte

Indicador
Número de punts registrats a l’inventari

Número d’hectàrees de pastures restaurades

5ACTUAL (2015): 87 PUNTS

5ACTUAL (2015): 476 HECTÀREES

5ACTUAL (2015): 0,7 HECTÀREES

OBJECTIU (2025): 1.500 HA

OBJECTIU (2020): 10 HECTÀREES

OBJECTIU (2020): 1.000 PUNTS

Aconseguit: 9 %

Número d’hectàrees en custòdia al Collsacabra

Temps restant: 5 anys

Aconseguit: 7 %

Temps restant: 5 anys

Aconseguit: 31 %

Temps restant: 10 anys

ESPAIS EN CUSTÒDIA
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Titularitat

Any de
signatura

41

Privada

2010

Manlleu (Osona)

6

Privada

2010

Rupit i Pruit (Osona)

65

Privada

2011

El Torrent

Rupit i Pruit (Osona)

275

Privada

2011

5

L'Estany Tort

Ametlla de Mar (Baix Ebre)

4

Pública

2012

6

Caselles

Cantonigrós (Osona)

126

Privada

2013

7

Coma-Serra

Rupit i Pruit (Osona)

10

Privada

2014

8

Mas Castellar

Pontós (Alt Empordà)

60

Privada

2015

9

Els Plaus

Queralbs (Ripollès)

4

Privada

2015

10

Hortús

Rabós (Alt Empordà)

75

Privada

2015

11

Port de l'Estany

Ametlla de Mar (Baix Ebre)

1

Pública

2015

5
11

Espais

Municipi (Comarca)

1

Niubó

Manlleu (Osona)

2

Diumeres

3

El Coll

4

3
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Superfície (ha.)

Nº

1

8
6

1

Paisatges Vius manté 11 acords de custòdia que ocupen
una superfície total de 667 hectàrees i es troben
repartits per 3 províncies, 4 comarques i 7 municipis

10

9

4

5

6

2

2010
47 ha.

Per més informació

www.paisatgesvius.org

8

9

10

11
Nous acords signats el 2015

7

HECTÀREES EN CUSTÒDIA
2011
387 ha.

Padró, 10 | 08511 L’Esquirol
649 056 034
info@paisatgesvius.org

2012
391 ha.

2013
517 ha.

2014
527 ha.

2015
667 ha.

Segueix-nos:

