Avantatges

Contra l’estigmatització

PER LA PROPIETAT

EDUCACIÓ I CONSERVACIÓ!

• Recerca de finançament
Tenim accés a línies de finançament per a entitats o bé
podem assessorar-vos per accedir a altres mecanismes de
finançament.

Malauradament, els amfibis i rèptils pateixen una estigmatització molt forta en la nostra societat. Sovint són els
protagonistes de successos indesitjats en contes i faules,
els més lletjos de les històries, quan no directament els
protagonistes més malvats. La SCH vol contribuir a canviar
aquesta imatge mitjançant la custòdia, l’educació ambiental i la conservació de les espècies de casa nostra. Volem
fer veure a la ciutadania les curiositats del nostres gripaus,
la funció ecològica de les serps o la bellesa dels tritons.

• Ajut en la gestió ambiental
Tenim l’expertesa, el coneixement científic i persones voluntàries disposades a donar un cop de mà per potenciar els
valors naturals de la teva finca.
• Valor afegit a la finca
Ajudem a posar en valor la feina que ja s’està duent a terme: cura del paisatge i dels hàbitats, producció local, etc.
La teva finca no és una qualsevol!
• Responsabilitat social corporativa
La custòdia pot passar a formar part dels valors de la propietat i/o empresa que la gestiona, tot ajudant a millorar-ne la imatge pública.

A més, al tractar-se d’espècies molt sensibles i vulnerables
al canvi climàtic i a les malalties emergents, els amfibis i
rèptils esdevenen un excel·lent baròmetre de la salut ambiental d’una finca i el territori que l’envolta.
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Formem part de:

Amb el suport de:

Som una entitat ambiental
sense afany de lucre,
fundada l’any 1981 i ens dediquem
a l’estudi i conservació dels
amfibis i rèptils i els seus hàbitats

“les entitats de custòdia del territori,
com la SCH, treballem per fer possible
la participació dels diferents actors
que conformen la societat civil”

Objectius de l’entitat
• Garantir la protecció dels rèptils i amfibis i dels seus hàbitats.
• Col·laborar amb altres entitats, conservacionistes i del
3r sector per assolir objectius comuns.
• Formació, divulgació i sensibilització en relació a l’herpetologia.
• Aplegar persones interessades en l’estudi dels amfibis i
rèptils, tant afeccionats com professionals.
• Oferir als associats els elements socials de què disposi
l’entitat en cada moment.

CUSTÒDIA DEL TERRITORI

Opcions de custòdia
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• Promoure la llengua catalana en l’àmbit de les ciències
herpetològiques.
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Bona part de les persones propietàries de finques a Catalunya,
siguin privats o administracions públiques, tenen sensibilitat pels
valors naturals, culturals i paisatgístics i procuren fer-ne un ús i
una gestió compatibles amb la conservació. La custòdia del territori és una disciplina que pretén implicar els propietaris i usuaris
del territori, i el conjunt de la ciutadania, en la conservació i el bon
ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics.
Oportunitats i deures:
La custòdia del territori t’ofereix la possibilitat d’introduir una entitat ambiental a la teva finca. L’entitat de custòdia pot aportar dinamisme, propostes innovadores, reconeixement a la tasca que
realitzes i recursos econòmics. També realitza tasques diverses,
acordades per les dues parts, però a canvi el propietari assumeix
algunes obligacions bàsiques: acceptar algunes millores en la
naturalització i/o gestió de la finca, permetre el pas de les persones voluntàries de l’entitat, mantenir elements singulars...
La confiança i el respecte entre les parts és la base dels acords
de custòdia. Les entitats de custòdia tenen “sobretot” un paper
de sensibilització i d’establiment de diàleg amb les persones
propietàries i gestores de les finques on es troben els valors que
es volen promoure i conservar. Propietat i entitats poden establir un bon tàndem en benefici de la natura i la societat.

