07/10/06 Presentació de la creació d'una estació biològica i de paisatge

L’Associació per a la Defensa de la Natura (ADN) us convida a la presentació:

Creació d’una estació biològica i de paisatge: primeres passes per a l’aplicació de la custòdia
del territori al Principat d’Andorra

La presentació tindrà lloc el dissabte 7 d’octubre, decease a les 16h, al Centre Cultural la
Llacuna d’Andorra la Vella.

Seguidament, tan bon punt finalitzi la xerrada, es realitzarà una sortida guiada, d’una duració
aproximada d’1 hora, a la finca on s’ha dut a terme el projecte. Aquesta es troba prop d’Anyós.
Els desplaçaments d’anada i de tornada es faran amb vehicles particulars.

Amb la col·laboració de:

* La xarxa de custòdia del territori

* Departament de Medi Ambient del Govern d'Andorra

No hi falteu, La Junta de l’ADN

Més informació...

La creació d’una Estació Biològica i de Paisatge en una finca privada, projecte de l’ADN
subvencionat pel Departament de Medi Ambient del Govern d’Andorra, cerca, a més de millorar
el coneixement, la gestió i la divulgació del nostre patrimoni, avançar en l’aplicació de la
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custòdia del territori al Principat. La custòdia del territori és una filosofia que intenta generar la
responsabilitat dels propietaris i dels usuaris del territori en la conservació i el bon ús de la terra
i els recursos naturals, culturals i paisatgístics. La custòdia utilitza diferents estratègies i
mecanismes en col·laboració contínua entre propietaris, usuaris i entitats de custòdia. L’ADN,
que forma part de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), és l’única entitat de custòdia del
Principat d’Andorra.

Aquesta activitat s’engloba dins la 2a Setmana de la Custòdia del Territori (del 29 de setembre
al 8 d’octubre), amb més de 65 actes arreu de Catalunya, Andorra, Illes Balears i País
Valencià. En total, són 45 entitats organitzadores que ofereixen activitat tan diverses com
exposicions, xerrades, excursions o seminaris.
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