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Inici de la campanya ’10 maneres de viure la terra’

•

La campanya té per objectiu sensibilitzar i implicar a la ciutadania a
través del portal web 2.0 viulaterra.cat sobre la importància de tenir
cura de la terra i com la custòdia del territori hi pot contribuir.

•

L’eix central de la campanya són les ’10 maneres’ com la ciutadania pot
viure la terra a través de la invitació a l’acció(1) amb un missatge
senzill i proper.

•

La campanya també recorda que tenir cura de la terra és essencial i
vital per la nostra supervivència i que per custodiar la terra primer cal
conèixer-la i estimar-la.

La campanya incita a tothom a esdevenir protagonistes de la natura i els anima a viure
la terra de manera propera i activa. Com? Proposant accions senzilles: abraçar-se a un
arbre, plantar unes llavors i cuidar-les, caminar per la natura o descalç per la platja,
mullar-se els peus en un riu, gaudir de les plantes i ocells del nostre entorn, o seguir el
viulaterra.cat al facebook i al twitter2, són algunes de les propostes d’aquesta
campanya que, amb experiències tant senzilles però alhora vivencials, recorda al
ciutadà que TOTS som natura, que tenir cura de la terra és essencial i vital per la
nostra supervivència i que, per custodiar la terra3 primer cal conèixer-la i
estimar-la.
Elements de la campanya ’10 maneres de viure la terra’
La campanya compta amb diferents elements de difusió: distribució de 10.000
postals entre entitats de custòdia i altres organitzacions afins (aquestes entitats les
repartiran entre els seus públics), estrena i promoció del vídeo ‘Arrela’t’ que
desperta les sensacions i la vinculació de l’ésser humà amb la natura (disponible a la
home del viulaterra.cat i al canal youtube del viulaterra4), el llançament setmanal
d’un butlletí informatiu5 amb 3 propostes setmanals per viure la terra i la
implicació de vàries empreses i mitjans de comunicació en la difusió de la
campanya.

1

10 maneres de viure la terra:
http://www.viulaterra.cat/ca/implicat/10maneresviurelaterra.html
2
A través del facebook http://www.facebook.com/pages/viu-la-terra/223751665890 o el twitter
http://twitter.com/viulaterra
3
Custodiar la terra: http://www.viulaterra.cat/ca/quees/cdt.html
4
Canal Youtube del viulaterra http://www.youtube.com/watch?v=ff9eOZ8sgro
5
Butlletí setmanal viulaterra: http://www.viulaterra.cat/ca/actualitat/butlleticiutada.html

*xct: Persones que tenen cura de la terra

A desembre també hi haurà el llançament d’un segon vídeo on vàries persones
implicades en un mateix acord de custòdia expliquen els beneficis que els ha aportat la
conservació i cura d’un determinat espai.
Aquesta campanya compta amb el suport del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino.
El web viulaterra.cat
El portal difon informació i propostes vinculades amb la custòdia del territori:
les activitats ciutadanes organitzades per les entitats membres de la xct, les diverses
possibilitats que ofereixen les entitats a la ciutadania per implicar-se en la conservació
de la natura i el paisatge per mitjà de la custòdia del territori, que l’usuari pugui
explicar les seves experiències ‘vivint la terra’ i penjar-hi fotos són algunes de les
opcions que ofereix el portal.
A www.viulaterra.cat l’usuari troba múltiples maneres de participar i implicar-se en la
custòdia del territori: a partir d’una agenda comuna d’activitats organitzades per les
entitats de custòdia de Catalunya, propostes de voluntariat i col·laboracions amb
aquestes o informació diversa sobre les seves iniciatives són algunes de les opcions. A
més, l’usuari pot explicar la seva pròpia experiència tenint cura de la terra tot
compartint les seves imatges, vídeos o a través de les xarxes socials.
Què és la custòdia del territori?
La custòdia del territori és una estratègia de conservació del patrimoni natural, cultural
i paisatgístic del territori basada en la participació directa, activa i voluntària de la
societat civil, d’una banda, i d’aquelles persones que són propietàries o
usuàries de terrenys forestals, agrícoles o urbans, de l’altra.
Mitjançant pactes voluntaris (acords de custòdia) als que arriben les entitats de
custòdia del territori i els propietaris dels terrenys a conservar, i que estableixen
compromisos per a les dues parts dirigits a mantenir o recuperar el patrimoni natural o
cultural de les finques objecte d’aquests pactes.
Per saber més: http://www.viulaterra.cat/ca/quees/cdt.html

La xct* és una organització de segon nivell i sense ànim de lucre declarada d’Utilitat Pública
(ordre INT/3558/2006 dels 26 d’octubre) que té l’objectiu d’impulsar el desenvolupament i l’ús
de la custòdia del territori al nostre país. Actualment agrupa 166 organitzacions membres.
Amb el suport regular de: Generalitat de Catalunya · Obra Social de CatalunyaCaixa · Universitat de Vic · Organitzacions i
persones membres de la xct.

Persona de contacte > Anna Subirana, asubirana@custodiaterritori.org . 93
886 61 35 · 605 561 137
Més informació a:
xct > http://www.custodiaterritori.org
http://www.viulaterra.cat

