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Επίσκεψη ομάδας του TERRACESCAPE σε Έργα Συμμετοχικής 

Επιστασίας Γης της Καταλονίας 

 

Το  τριήμερο  12‐14  Σεπτεμβρίου  2018  πραγματοποιήθηκε  επίσκεψη  στην  Καταλονία  από 

ομάδα του έργου (Πράσινο Ταμείο, Δήμο Άνδρου και Πανεπιστήμιο Αιγαίου), με σκοπό τη 

μεταφορά τεχνογνωσίας σε σχέση με τη στρατηγική της Συμμετοχικής Επιστασίας. Το όλο 

πρόγραμμα επίσκεψης οργάνωσε ο μη κυβερνητικός οργανισμός XCT (Xarxa de Custodia del 

Territori  ‐  Δίκτυο  Συμμετοχικής  Επιστασίας),  που  συνεργάζεται  με  το  έργο  και  διαθέτει 

μεγάλη  εμπειρία  στην  υλοποίηση  δράσεων  για  την  προώθηση  της  Συμμετοχικής 

Επιστασίας. Η ομάδα του έργου είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στην Καταλανική ύπαιθρο 

και να ενημερωθεί σχετικά με τη διατήρηση των φυσικών και πολιτιστικών τοπικών πόρων 

και αξιών της Καταλονίας, μέσω διαφορετικών παραδειγμάτων.  

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ημέρα ξεκίνησε με επίσκεψη στην περιοχή Bovera της επαρχίας 

Lleida  και  γνωριμία  με  την  Associació  TRENCA,  έναν  ιδιωτικό  Οργανισμό  Συμμετοχικής 

Επιστασίας  Γης,  επικεντρωμένο  στη  διατήρηση  των  τοπικών  ενδιαιτημάτων  και  την 

ανάπτυξη βιώσιμων γεωργικών προγραμμάτων, είτε στις δικές  του εκτάσεις είτε σε άλλες 

μέσω  της  Συμμετοχικής  Επιστασίας  Γης.  Ακολούθησε  επιτόπια  ξενάγηση στο  κτήμα Obac, 

ιδιοκτησίας  του  οργανισμού,  όπου  η  γεωργική  δραστηριότητα  συνδυάζεται  με  την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση και τον αγροτουρισμό (Φωτ. 1). Το ελαιόλαδο που προέρχεται 

από  το  κτήμα  διατίθεται  στο  εμπόριο  και  τα  κέρδη  επενδύονται  στη  Συμμετοχική 

Επιστασία.   
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Φωτ. 1: Μέλη  της  ομάδας TERRACESCAPE  και  της XCT  στο  κτήμα Obac,  με  οδηγούς  τους 
Jesus Almarzo και Marc Galvez της TRENCA. 
 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην περιοχή του Φυσικού Πάρκου της Serra de 

Montsant,  στην  επαρχία Tarragona.  Το Φυσικό Πάρκο,  μαζί  με 9  δήμους,  προωθεί  αγρο‐

οικολογικά προγράμματα σε ιδιωτικές εκτάσεις. Το γενικό σχέδιο διαχείρισης βασίζεται σε 

κριτήρια  διατήρησης  του  τοπίου  και  της  βιοποικιλότητας  και  τα  τοπικά  προϊόντα 

διατίθενται στο εμπόριο μέσω μικρών αλυσίδων εφοδιασμού. 

Το  απόγευμα  της  ίδιας  ημέρας  πραγματοποιήθηκε  επίσκεψη  σε  φάρμα  βιολογικής 

εκτροφής χοίρων  (Φωτ. 2) και ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο προώθησης και διάθεσης 

των προϊόντων, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.  
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Φωτ.  2:  Μέλη  της  ομάδας  TERRACESCAPE  και  της  XCT  σε  φάρμα  βιολογικής  εκτροφής 
χοίρων, στο Φυσικό Πάρκο Serra de Monsant. 
 

Οι επισκέψεις της δεύτερης ημέρας πραγματοποιήθηκαν στην επαρχία Girona, ξεκινώντας 

από  την  περιοχή  Les  Gavarres  και  τον  ομώνυμο  δημόσιο  Οργανισμό  Συμμετοχικής 

Επιστασίας  Γης,  ο  οποίος  διαχειρίζεται  28.000  εκτάρια  δασικής  έκτασης  που 

περιλαμβάνονται  στο  δίκτυο Natura  2000  (Φωτ.  3).  Στη  διαδικασία  συμπεριλαμβάνονται 

πολλοί ιδιώτες μέσω μιας στρατηγικής προσέγγισης ποικίλων ενδιαφερόμενων, με κρατική 

πρωτοβουλία. Ο Οργανισμός συντονίζει εκτεταμένα συστήματα εκτροφής ζώων, καθώς και 

συλλογή  και  εμπορία  φελλού,  ενώ,  σε  μικρότερο  βαθμό,  αναπτύσσει  οικοτουριστικές 

δραστηριότητες σχετιζόμενες με το φελλό.  
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Φωτ. 3: Ο Oriol Armet Unzeta, διευθυντής της πολυπληθούς κοινοπραξίας LES GAVARRES, 
πολυπράγμων  και  ενθουσιαστικός  εξηγεί  στις  ομάδες  TERRACESCAPE  και  XCT  το  έργο 
διαχείρισης που υλοποιείται στην φελλοφόρο αυτή περιοχή. 
 

Ακολούθησε  επίσκεψη  στις  εγκαταστάσεις  του  ιδιωτικού  Οργανισμού  Συμμετοχικής 

Επιστασίας  Fundació  Emys,  ο  οποίος  επικεντρώνεται  στη  διατήρηση  των  υγροτόπων  και 

στην  προστασία  της  στικτής  νεροχελώνας  (Emys  orbicularis).  Το  βασικό  προϊόν  που 

διατίθεται στο εμπόριο σε διεθνές επίπεδο είναι το "Can Moragues ‐ οργανικές μαρμελάδες 

και σάλτσες", που παρασκευάζονται από βιολογικά φρούτα και λαχανικά που παράγονται 

σε  αγροκτήματα,  των  οποίων  οι  ιδιοκτήτες  έχουν  υπογράψει  συμφωνητικά  με  τον 

Οργανισμό.  Τα  συμφωνητικά  συνεπάγονται  δέσμευση  και  από  τα  δύο  μέρη  για  βιώσιμη 

διαχείριση της γης, των δασών και της βιοποικιλότητας (Φωτ. 4). 

 

 

Φωτ. 4: Οι καλοχτισμένες και καλοφροντισμένες εγκαταστάσεις της Fundació Emys. 
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Η  ημέρα  ολοκληρώθηκε  με  επίσκεψη  στο  ορνιθοτροφείο  Rovell  d’Or,  όπου 

πραγματοποιείται  βιολογική  εκτροφή  για  την  παραγωγή  αυγών  (Φωτ.  5).  Πρόκειται  για 

οικογενειακή επιχείρηση, που συνεργάζεται με τον Οργανισμό Fundació Emys.  

 

Φωτ. 5: Επίσκεψη στο βιολογικό ορνιθοτροφείο του Esteban, του περήφανου ιδιοκτήτη του. 
 

Αφήνοντας  πίσω  την  Καταλανική  ύπαιθρο,  η  τρίτη  και  τελευταία  ημέρα  εξελίχθηκε  στη 

Βαρκελώνη, όπου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο κτίριο La Pedrera (Casa Milà), τη βάση 

του  Fundació  Catalunya  La  Pedrera.  Πρόκειται  για  ένα  ιδιωτικό  ίδρυμα  που  συντονίζει 

ποικιλία  δράσεων  με  κοινωνικά,  πολιτιστικά  και  περιβαλλοντικά  οφέλη.  Ορισμένες  από 

αυτές  τις  δράσεις  συνδέονται  άμεσα  με  τη  Συμμετοχική  Επιστασία  αγροτικής  γης, 

εστιάζοντας στην εμπορευματοποίηση προϊόντων υψηλής φυσικής αξίας, παρουσιάστηκαν 

με ενθουσιασμό από τον Xavier Escute, επικεφαλής του τμήματος διαχείρισης γης του 

ιδρύματος. 

Εκτός  από  την  παρουσίαση  των  δραστηριοτήτων  του  ιδρύματος,  η  ομάδα  του 

TERRACESCAPE  ενημερώθηκε  επίσης  από  την  ΜΚΟ  IAEDEN  από  την  Empordà  της  ΒΑ 

Καταλονίας,  που  έχει  αναπτύξει  μακροχρόνια  έργα  για  αγροτικά  οικοσυστήματα 

συνεργαζόμενη με αγρότες και στοχεύοντας στην αγροτική επιστασία γης (Custòdia 

Agrària).  

Τέλος, η ομάδα του TERRACESCAPE ενημερώθηκε από τον  Jordi Puig, έναν αγρότη 

ειδικευμένο  στον  σχεδιασμό  καλλιεργειών  με  βάση  την  κλιματική  προοπτική  και 

εκπρόσωπο  της  ΜΚΟ  l’Espigall  που  συνεργάζεται  με  το  ίδρυμα  Catalunya  La  Pedrera 

(Φωτ. 6). 

Η  συνάντηση  ολοκληρώθηκε  με  συζήτηση  μεταξύ  της  ομάδας  του  TERRACESCAPE  με  τον 

XCT σχετικά με την πρόοδο του έργου LIFE TERRACESCAPE, συμπεριλαμβανομένου και του 

σχεδιασμού της μελλοντικής συμβολής του XCT στην υλοποίηση του TERRACESCAPE.  
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Φωτ. 6: Οι τρεις ομιλητές στο σημαντικό κτίριο La Pedrera (του Antoni Gaudi), που αποτελεί 
σήμερα πόλο έλξης πολυπληθών τουριστών. 
 

Συμπερασματικά,  η  τριήμερη  επίσκεψη  παρείχε  ένα  επαρκές  πλαίσιο  για  την  κατανόηση 

των βασικών στρατηγικών και μεθόδων εφαρμογής Συμμετοχικής Επιστασίας Γης, μέσα από 

ετερόκλητα παραδείγματα και διαφορετικές αφετηρίες, με σταθερό σημείο αναφοράς την 

ενεργή  συμμετοχή  και  σκοπό  τη  βιώσιμη  ανάπτυξη.  Η  ομάδα  του  έργου  αποκόμισε 

πολλαπλά οφέλη σε επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας – σε θέματα, μεταξύ άλλων, τεχνικά, 

διοικητικά,  λειτουργικά  –  τα  οποία  η  ομάδα  ελπίζουμε  ότι  θα  αξιοποιήσει  κατά  την 

υλοποίηση του έργου.  


