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Ecoturisme en 

espais en custòdia 
 

 



 

- Entitat de 2on nivell 

  

- Creada al 2003 

 

- Declarada d’Utilitat Pública el 2006 

 

- Actualment està formada per 165 membres 

 

 

MISSIÓ 

La xct impulsa la custòdia del territori com a estratègia de 

participació de la societat en la conservació i gestió del medi 

natural, rural i urbà. 

 

 



 

Projecte 

Ecoturisme en 

espais en custòdia 
 

 



Objectiu 
 

OBJECTIU  

Promoure l’ecoturisme en espais naturals en custòdia.  

 

Com assolir-ho  

Comercialitzant paquets ecoturístics en aquests espais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XCT 
Entitats de 

custòdia 

Propostes 

ecoturístiques 

Comercialització de 

les propostes 

Clients potencials 



Viu el Collsacabra: 
tritons, aufranys i 

lirons 

Una proposta de 
Paisatges Vius 

Disfruta dels 
paisatges esculpits 

al riu Ebre 

Una proposta 
del Grup de Natura 

Freixe 

Descobreix la finca 
agroecològica La 

Font i el seu entorn 
natural 

Una proposta 
del Centre 

d'Estudis dels Rius 
Mediterranis - 
Museu del Ter 

Descobreix els 
dólmens i les vinyes 

de l'Albera 

Una proposta de   
l'IAEDEN 

Descobreix els 
tresors naturals del 

Ripollès 

Una proposta 
de CEA Alt Ter 

Sent el Mediterrani 
Una proposta de 

SUBMON 

Segueix la pista de 
l'ós als Pirineus 

Una proposta 
d‘Acciónatura 

http://www.accionatura.org/






Característiques de les propostes 

Totes les propostes inclouen mínim: 

- 1 nit d’allotjament 

- 1 àpat 

- 1 activitat en espais en custòdia 

 
Una part dels beneficis de la compra es destina a la conservació de 

l’espai en custòdia. TURISME SOSTENIBLE I RESPONSABLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propers passos 

-Treballar en el Pla Estratègic del Projecte 

 

- Millorar quantitativament i qualitativament les propostes 

ecoturístiques 

 

- Dirigir-nos als turistes internacionals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valor social i econòmic del projecte 

- Implicació de múltiples actors que treballen al territori. 

 

- Genera economia local sostenible. 

 

- Dóna viabilitat  econòmica als projectes de conservació del 

territori (i a les entitats que els impulsen). 

 



Una iniciativa de: 

Segueix-nos a Facebook i twitter (@viulaterra) 
 

I subscriu-te al nostre butlletí setmanal! 

Amb suport regular de: 

Organitzacions i persones membres de la xct 


