
CUSTÒDIA DEL TERRITORI

En què consisteix l’experiència?
Projecte de Custòdia de Recuperació dels Prats de Pastura de la Vall

d’Ogassa per mantenir i protegir el patrimoni ambiental, cultural i social

de la vall, actualment afectat per l'abandó de prats i pastures a

conseqüència de la disminució d'explotacions agrícoles i de professionals

del món pagès.

Etapes:
1. Aprenentatge:
El grup de joves que participa en el projecte, són rebuts per persones 

expertes en la tasca així com també, a ser possible, pel pastor de les 

vaques. Els tècnics han facilitat als joves informació sobre la història de la 

zona, la problemàtica socio ambiental de la vall d’Ogassa, la importància 

de la recuperació dels Prats de pastura, el valor ecològic de l’ecosistema 

(flora i fauna),....
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2. Preparació i Execució del servei:

El servei no es fa en un dia puntual sino al llarg de diferents jornades. Es

realitzen diferents actuacions en funció de l’evolució d’aquestes.

3. Avaluació i reconeixement:

Al final de la intervenció, els joves o altres col·lectius avaluen les tasques

realitzades, com ha estat el treball, els resultats obtinguts, l’aprenentage i

les possibles accions de cara a properes intervencions.

El reconeixement prové de la satisfacció de l’objectiu aconseguit, com

també ve donat pels propis tècnics i per la difusió que es fa en el bloc del

projecte de Custòdia del Territori

Qui participa? 
Han participat Joves de diferents Esplais i també Joves d’arreu de
Catalunya participants d’un Camp de treball. Però és un projecte que
està obert a diferents col·lectius com són les famílies, escoles, grups
diversos.

Què es pot aprendre? 
Els joves podran conèixer i aprendre tot el que es vincula al Valor
Natural i patrimonial dels Prats de Pastura, la seva biodiversitat i les
accions socials i ambientals que afavoreixen la conservació i recuperació
d’aquest hàbitat fonamental per la gestió dels ambients prepirinencs.

Coneixeran la realitat social i cultural de les comarques pirinenques
catalanes i especialment l'estructura rural del país i la seva situació
actual. Aprendran com és la vida de pagès i pastor i les seves tasques.

Quin servei es fa?
• Recuperació d’Hàbitats vulnerables com són els Prats de Pastura en

estat de semi-abandó contribuint al manteniment i recuperació del
paisatge agrari.

• Construir, penjar i geolocalitzar caixes niu per tal de poder fer un
seguiment de les diferents espècies d’ocells específics d’aquests
hàbitat i afavorir així a la biodiversitat dels prats de pastura
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.
• Restauració de diferents punts d’aigua com és l'abeurador i la bassa

per tal que les vaques puguin veure aigua i compaginar així aquests
animals amb la l’estudi ambiental dels amfibis.

• Fomentar el voluntariat agrari i ambiental amb una finalitat alhora
social com és la d'ajudar a un col·lectiu de persones que desenvolupen
una activitat tradicional vinculada a la natura.

Per què és rellevant?

Perquè hi ha una vinculació molt estreta entre l'aprenentatge i el servei.
Per l’empoderament dels joves respecte als valors naturals i patrimonials

del nostre país.

Per la re valorització de la pagesia.

Per la descoberta d'aquests valors i per la intervenció directa que hi fan.

Per la visibilització de les tasques.

Per la implicació directa d’un altre actor com de l’acord de custòdia com

és el pastor.

Qui realitza el projecte?  

L'Associació Catalana Cases de Colònies, que forma part de laFundació

Catalana de l'Esplai i els pastors de la vall d’Ogassa, amb el finançament

de La Fundació "la Caixa"

Més informació:

http://pratsdepasturadelavalldogassa.blogspot.com.es/

Altres centres i entitats que participen del projecte:
Ajuntament d’Ogassa

Localització: 
La Vall d’Ogassa (Ogassa, El Ripollès)

3

CUSTÒDIA DEL TERRITORI


