Acta 19a. Reunió Extraordinària de la Junta de la Xarxa per a
la Conservació de la Natura
Dia i hora: dijous 16 de maig de 2019, de 11:00h a 14:00h

Lloc: Seu XCN a Barcelona, Hotel Entitats, C/Providència, 42, 08024
- Barcelona

Assistents: Marc Vilahur (President - Fundació Emys), Pere Josep Jiménez (Vicepresident GNF), Cristina Sánchez (Tresorera – SEO/BirdLife), Xavier Martí (Associació Hàbitats), Josep
Muntadas (Associació Mediambiental La Sínia), Damià Sànchez (Associació Trenca), Carles
Castell (Diputació de Barcelona), Ignasi Puig (Fundació ENT), Eduard Furró (GOB-Menorca),
Manel Gazo (Submon) i Marc Ordeix (UVic).
Assistents Zoom: Judit Perarnau (Secretària - Consorci del Lluçanès), Marc Torrents
(GEPEC- Ecologistes de Cat.), Jordi Puig (Llavors Orientals) i Sílvia Gili (Sèlvans).
Convidats: Susanna Izquierdo i Miquel Rafa (Comissió Experts XCN - Fundació Catalunya
La Pedrera), Jofre Rodrigo (Coordinació tècnica i Relacions Internacionals XCN) i Sandra
Carrera (Coordinació Econòmica i Relacions Institucionals XCN)
Excusen assistència: Jordi Camprodon (CTFC), Lluís Pagespetit (Fundació Vincles)

Ordre del dia:

1. Llei per a la creació de l’Agència de Patrimoni Natural: compareixença a la
Comissió de Medi Ambient del Parlament, coordinació amb conservació.cat i
altres agents rellevants, etc.
2. Canal Parlament i incidència política de la XCN
3. Posició XCN respecte futur O3sac
4. Nou logotip XCN
5. Torn obert de paraules
1. Llei per a la creació de l’Agència de Patrimoni Natural
Sandra Carrera (SC) exposa els motius de celebrar una junta extraordinària davant
la urgència de definir un posicionament com a XCN respecte la creació de l’Agència
de Patrimoni Natural.
Mireia Salazar (MS) presenta els contactes que s’han fet a nivell de Parlament i
l’estructura que estem treballant per la compareixença que ens han dit que ens
sol·licitaran durant el juliol.
Eduard Furró (EF) comenta que des de CMES (Col·lectiu per a un nou model
Energètic i Social Sostenible) s’ha parlat amb Narcís Clarà i s’ha plantejat que
l’Agència hauria de dependre de Presidència, ja que esdevé transversal i cal
garantir a nivell de país la sostenibilitat de l’aigua, la natura i l’energia (alimentació
és aquí dins). Estaria bé que la XCN contactés amb en Narcís Clarà i proposes
conjuntament amb en Ferran Civit que depengui de Presidència. S’acorda que es
proposi així a la Compareixença.

Miquel Rafa (MR) comenta que la clau és que l’Agència tingui una autonomia de
gestió. Com passa amb l’Agència Catalana de l’Aigua.
Cristina Sànchez (CS) comenta que és un escull que els parcs de la Diputació no
estiguin a l’Agència. Una Agència de Patrimoni Natural hauria de gestionar tots els
parcs, no només els de la Generalitat de Catalunya.
Carles Castell (CC) comenta que l’estratègia política dels impulsors és poder
aprovar una estructura d’Agència que després es pugui anar dotant de més
recursos i instruments.
Josep Muntadas (JM) comenta que també caldria incloure espais naturals
susceptibles de ser protegits. No només els espais naturals protegits.
MR planteja que el primer punt que cal decidir és si apostem per l’Agència que
actualment es planteja, que és de mínims, o no. I si decidim que si, llavors podem
passar a veure quines característiques exigim.
Ignasi Puig (IP) comenta que és important fer un plantejament ambiciós, però que
cal tenir en compte la correlació de forces actuals, i que millor això que no pas
quedar-nos sense Agència. I un cop constituïda ja treballarem perquè es vagi fent
grossa. És important que el Fons de patrimoni natural estigui adscrit a l’Agència.
JM creu que la taxa turística també hauria de revertir en l’Agència.
MR comenta que s’ha d’aprofitar la voluntat de fer créixer l’Agència un cop
aprovada. Una llei de biodiversitat i patrimoni natural ajudaria a plantejar aquest
creixement. Cal reconèixer la limitació actual, i treballar perquè hi hagi portes
obertes per incorporar noves propostes en el futur.
S’acorda que cal exposar com ens agradaria que fos l’Agència, i decidir si el model
actual queda massa curt i no ens serveix, o millor partim d’aquests mínims i llavors
ja la farem créixer, encara que sabem que és limitada.
Marc Vilahur (MV) exposa que cal veure com el tercer sector ambiental i
administració local pot millorar i com queda recollida la interlocució amb aquests
col·lectius en el marc de l’Agència.
MS exposa quins són els representants de l’Agència. Es contempla un representant
del món local, sense dir de quin organisme. El pes com a societat civil representada
entre XCN i O3sac és molt baix.
MV proposa fer un comunicat sobre la poca representació de la societat civil i les
entitats ambientals, especialment en la representació de la Junta. Que només està
representat en 3 dels 20 representants.
Manel Gazo (MG) creu que no hem de mostrar suport a que hi hagi sector que no
són representatius de la conservació de la natura. Cal començar a marcar línies
vermelles per donar suport a l’Agència, i per saber com es repartiran els fons del
Patrimoni Natural.
S’acorda que cal reclamar més representació del sector conservacionista. I es
considera que falten representants dels centres de recerca. Falten representants
dels centres de recerca.
S’acorda definir un posicionament per traslladar-lo durant la compareixença (quina
Agència voldríem, representativitat, fiscalitat, etc.) Fer públic aquest posicionament

amb un document escrit. Primer es passarà per la Junta per validar-lo. I llavors es
farà una àrea XCN per informar del posicionament consensuat per la Junta a tots
els membres XCN. També es compartirà amb SCEA, conservacio.cat, O3sac, ICHN,
etc.
Per poder donar suport a l’Agència cal uns mínims, que són:
-

Estructura:

Infrarepresentació societat civil (ICHN, Consell per la Natura, O3sac, XCN, ...). Cal
definir una composició de la junta vinculada als objectius de l’Agència.
Falten representants de l’àmbit de la recerca (proposar noms específics de centres.
Els 3 experts que menciona la llei que siguin de: CREAF, ICTA, Institut Ciències del
Mar, Institut de Medi Ambient i IRBIO-UAB, CTFC). O ampliar fins a 5.
Es proposa substituir un representant del Centre de la Propietat Forestal per un del
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, que ara no està representat.
Per tant, quedaria 5 representants del món de la recerca, 5 de societat civil, i 5 del
sector productiu.
No hi ha representació en l’àmbit marí. Està contemplat a la llei l’àmbit continental i
marí, però no està representat. Cal definir bé les funcions en l’àmbit marí.
-

Finançament:

No ha d’estar restringit només a l’impost del Fons de Patrimoni Natural. Sinó també
amb altres impostos autonòmics. Com per exemple: taxa turística, mines,
infraestructures, etc. Demanar també que tingui autonomia financera, i que no
depengui del pressupost de GenCat. Demanar com està previst que s’articuli el
finançament que ve del Fons. I definir com caldria fer-se.
-

Objectius i funcions de l’Agència:

Cal reclamar que es reincorpori caça, pesca i boscos com a àmbit objectiu.
Caldria haver aprovat primer la llei de biodiversitat i després l’Agència. Que en
aquesta llei haguessin quedat definides les funcions.
Com a objectiu caldria incorporar també els espais naturals protegits de les
diputacions, no només de la GenCat. Més enllà de qui faci la gestió.
La llei ha de preveure la cogestió d’espais naturals. I donar més suport al tercer
sector per la gestió i participació. Igual que parla de la cogestió de boscos amb
propietaris, també parlar de cogestió i cessió en custòdia d’espais naturals.
I incorporar una línia que parli de donar suport plurianual a les entitats ambientals
per a la gestió d’espais naturals. Establir els instruments legals, administratius i
econòmics plurianuals per poder donar suport. No només subvencions, sinó també
contractes.
2. Canal Parlament i incidència política XCN
Davant la falta de temps per tractar bé aquest tema es decideix postposar-lo per a
la propera Junta.
3. Posició XCN respecte futur O3sac

MV planteja la situació actual de l’O3sac i que cal decidir quin escenari es vota com
a XCN per a l’assemblea del proper 25 de maig. Des de la Junta de l’O3sac s’han
plantejat 3 escenaris:
-

Seguir amb l’estructura actual
Donar de baixa l’entitat i crear un projecte conjunt entre les entitats de
segon nivell.
Donar de baixa l’entitat i integrar el projecte dins XCN.

Actualment els dos únics projectes que funcionen són el Baròmetre i el Congrés.
S’aprova l’opció 3 i així es traslladarà a l’assemblea XCN.
En tot cas, cal veure com s’articulen projectes comuns amb altres entitats. Com el
Congrés o el Baròmetre.
S’acorda que en cas que la Junta de l’O3sac aprovi l’opció 1, la XCN es donarà de
baixa.
4. Nou logotip XCN
Es mostren diverses opcions de logotips proposats per l’agència de comunicació
Pimpampum. El de la flor i el primer, són els que més agraden. I el de l’espiral ben
treballat també podria ser una bona opció. Es valora molt positiu els logotips que
darrera hi ha la idea de xarxa.
S’acorda que l’agència de comunicació treballi els diferents logotips que més han
agradat amb diferents aplicacions. I d’aquests portar-ne 4 a l’assemblea perquè els
membres els sotmetin a aprovació.
5. Torn obert de paraules
S’acorda el dilluns 27 de maig de 11h a 14h per a la propera reunió Junta ordinària.
Damià de Trenca comenta una reunió que s’ha fet amb entitats de Lleida, i han
tingut converses amb Fundación Biodiversidad sobre la convocatòria d’enguany de
biodiversitat, que davant la denúncia de competències amb Generalitat de
Catalunya, es preveu que només es puguin presentar entitats registrades a nivell
estatal amb actuacions d’àmbit supraautonòmic. Fet que farà que les entitats
catalanes quedin excloses. Han doblat pressupost (de 1,5 M a 3 M), però no podran
presentar projectes entitats autonòmiques.
I sense cap punt més a destacar finalitza la reunió a les 14:00h.

El President

El Vicepresident (absència secretària)

Marc Vilahur

Pere Josep Jiménez

