
 
 

19a Assemblea General Ordinària de membres
la Xarxa per a la Conservació de la Natura

 
Número reunió: 19a. Assemblea XCT

Data i hora: 13 de juny de 2019, de 9:30h a 

Lloc: Torre Jussana - Barcelona

Membres assistents amb dr

Total assistents: 44 persones

 

ORDRE DEL DIA, 18a Assemblea General Ordinària de la XCT

- Lectura i aprovació de
extraordinàries    anteriors

- Altes i baixes de nous membres

- Memòria d’activitats i balanç de resultats econòmics 2018

- Accions i pressupost 2019

- Votació i aprovació del logotip de l’entitat

- Precs i preguntes  

 

I.- Benvinguda del president Marc Vilahur

 

II.- Debat sobre la incidència política a la XCN

Es plantegen inicialment les següents preguntes: 

1. Per què volem esdevenir lobby?

2. Quins han de ser/poden ser els nostres objectius com a lobby?

3. Necessiten lobby polí
constant) 

La Mireia Salazar (jurista XCN) i en Marc Vilahur
entre d’altres, que el sector ambiental està constantment al darrere de la lluita 

19a Assemblea General Ordinària de membres
Xarxa per a la Conservació de la Natura

 
13 de juny de 2019 

 

Número reunió: 19a. Assemblea XCT 

Data i hora: 13 de juny de 2019, de 9:30h a 14h 

Barcelona 

Membres assistents amb dret a vot:  27 vots. Per correu: 5 vots. Vots delegats

Total assistents: 44 persones. 17 persones com a oients.  

ORDRE DEL DIA, 18a Assemblea General Ordinària de la XCT

Lectura i aprovació de les actes de les Assemblees ordinàries i 
extraordinàries    anteriors 

Altes i baixes de nous membres 

Memòria d’activitats i balanç de resultats econòmics 2018 

Accions i pressupost 2019 

Votació i aprovació del logotip de l’entitat 

Benvinguda del president Marc Vilahur 

Debat sobre la incidència política a la XCN 

Es plantegen inicialment les següents preguntes:  

Per què volem esdevenir lobby? 

Quins han de ser/poden ser els nostres objectius com a lobby?

Necessiten lobby polític? (Sí/No) Fins a quin punt? (simple o estructural i 

La Mireia Salazar (jurista XCN) i en Marc Vilahur (president de la XCN)
entre d’altres, que el sector ambiental està constantment al darrere de la lluita 
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19a Assemblea General Ordinària de membres de 
Xarxa per a la Conservació de la Natura 

. Vots delegats: 1 

ORDRE DEL DIA, 18a Assemblea General Ordinària de la XCT 

les actes de les Assemblees ordinàries i 

 

Quins han de ser/poden ser els nostres objectius com a lobby? 

tic? (Sí/No) Fins a quin punt? (simple o estructural i 

(president de la XCN) exposen, 
entre d’altres, que el sector ambiental està constantment al darrere de la lluita 



 
 

ambiental i es proposa fer u
decisió per no anar “a remolc i apagant focs”.

Es planteja que la XCN pugui fer 2 tipus d’incidència: incidència per qüestions 
puntuals i la incidència vinculada a les línies estratègiques de la XCN, que 
s’hauran d’anar definint amb el temps (p.ex. al Pla Estratègic). 

Andreu González (Projecte Boscos
com ens pot afectar el fet de fer lobby en futures decisions. Per exemple, que el 
fet de donar suport a certes mo
certs propietaris de colors polítics diferents.

Ricard Farriol (CPF) comenta que sempre hi haurà conflicte d’interessos entre la 
XCN i potser els de la pròpies entitats, i que poden sorgir contradiccions. Alex
Juan (Valor Natura) diu que, al fer custòdia sobre el territori, desconeix com 
poden reaccionar alguns propietaris. 

Carles Castell (DiBa) i Sergi Marí (GOB Menorca) comenten que sempre s’ha fet 
lobby al sector ambiental i s’ha de seguir fent. En Carle
punts de vista molt diferents, sobretot amb l’administració pública,
contradiccions. Exposa el dubte de si, a nivell jurídic, una entitat formada per 
entitats del tercer sector i administracions pot fer pressió i  “anar en contra” de 
les pròpies administracions. Surten alguns comentaris sobre aquest tema. 

Josep Planas (DTES) comenta que a l’hora de fer lobby s’ha de fer en referència a 
l’estructura associativa de la XCN, a part dels temes concrets. 
som un sector estructurat, associatiu i ambiental, i lluitar per les avantatges que 
podem tenir com a figura jurídica.

Ramon Ferré (GEPEC) comenta que faltaria concretar a quines campanyes d
suport la XCN. 

Sara Pont (DTES) diu que 
ser només reactiva, i ha de respondre a certes demandes. Ens he
“sobre què hem de fer lobby?”. No ens podem encasellar en problemàtiques 
concretes del territori. 

Jofre Rodrigo (XCN) diu que difícilment en un sol dia es pot definir exactament el 
posicionament, però el que interessa és recollir les opinio
assemblea i plantejar una dinàmica per prendre una decisió.

Hèctor Hernández (La Sínia) comenta que el lobby de pressió l’haurien de fer les 
entitats ambientals (no només la X
XCN hi doni suport, però que ho entomin les entitats.

Pere Josep Jiménez (Grup Natura Freixe) exposa que la feina com a lobby és fer 
una gestió preventiva genèrica (d’aquesta manera s’evitarien els conflictes 

ambiental i es proposa fer un canvi estratègic i formar part dels organismes de 
decisió per no anar “a remolc i apagant focs”. 

Es planteja que la XCN pugui fer 2 tipus d’incidència: incidència per qüestions 
puntuals i la incidència vinculada a les línies estratègiques de la XCN, que 
s’hauran d’anar definint amb el temps (p.ex. al Pla Estratègic).  

Andreu González (Projecte Boscos de Muntanya) comenta que hauríem de valorar 
com ens pot afectar el fet de fer lobby en futures decisions. Per exemple, que el 
fet de donar suport a certes mobilitzacions ens pugui comportar problemes amb 
certs propietaris de colors polítics diferents. 

Ricard Farriol (CPF) comenta que sempre hi haurà conflicte d’interessos entre la 
XCN i potser els de la pròpies entitats, i que poden sorgir contradiccions. Alex
Juan (Valor Natura) diu que, al fer custòdia sobre el territori, desconeix com 
poden reaccionar alguns propietaris.  

Carles Castell (DiBa) i Sergi Marí (GOB Menorca) comenten que sempre s’ha fet 
lobby al sector ambiental i s’ha de seguir fent. En Carles fa èmfasi en que hi ha 
punts de vista molt diferents, sobretot amb l’administració pública,
contradiccions. Exposa el dubte de si, a nivell jurídic, una entitat formada per 
entitats del tercer sector i administracions pot fer pressió i  “anar en contra” de 
les pròpies administracions. Surten alguns comentaris sobre aquest tema. 

lanas (DTES) comenta que a l’hora de fer lobby s’ha de fer en referència a 
l’estructura associativa de la XCN, a part dels temes concrets. Cal
som un sector estructurat, associatiu i ambiental, i lluitar per les avantatges que 

om a figura jurídica. 

(GEPEC) comenta que faltaria concretar a quines campanyes d

 la incidència ha d’estar prèviament consensuada, no pot 
ser només reactiva, i ha de respondre a certes demandes. Ens he
“sobre què hem de fer lobby?”. No ens podem encasellar en problemàtiques 

Jofre Rodrigo (XCN) diu que difícilment en un sol dia es pot definir exactament el 
posicionament, però el que interessa és recollir les opinions de cara a la propera 
assemblea i plantejar una dinàmica per prendre una decisió. 

Hèctor Hernández (La Sínia) comenta que el lobby de pressió l’haurien de fer les 
itats ambientals (no només la XCN) pel fet d’evitar les contradiccions i que la 

oni suport, però que ho entomin les entitats. 

Pere Josep Jiménez (Grup Natura Freixe) exposa que la feina com a lobby és fer 
una gestió preventiva genèrica (d’aquesta manera s’evitarien els conflictes 
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n canvi estratègic i formar part dels organismes de 

Es planteja que la XCN pugui fer 2 tipus d’incidència: incidència per qüestions 
puntuals i la incidència vinculada a les línies estratègiques de la XCN, que 

 

) comenta que hauríem de valorar 
com ens pot afectar el fet de fer lobby en futures decisions. Per exemple, que el 

bilitzacions ens pugui comportar problemes amb 

Ricard Farriol (CPF) comenta que sempre hi haurà conflicte d’interessos entre la 
XCN i potser els de la pròpies entitats, i que poden sorgir contradiccions. Alex de 
Juan (Valor Natura) diu que, al fer custòdia sobre el territori, desconeix com 

Carles Castell (DiBa) i Sergi Marí (GOB Menorca) comenten que sempre s’ha fet 
s fa èmfasi en que hi ha 

punts de vista molt diferents, sobretot amb l’administració pública, i hi haurà 
contradiccions. Exposa el dubte de si, a nivell jurídic, una entitat formada per 
entitats del tercer sector i administracions pot fer pressió i  “anar en contra” de 
les pròpies administracions. Surten alguns comentaris sobre aquest tema.  

lanas (DTES) comenta que a l’hora de fer lobby s’ha de fer en referència a 
Cal fer visible que 

som un sector estructurat, associatiu i ambiental, i lluitar per les avantatges que 

(GEPEC) comenta que faltaria concretar a quines campanyes dóna 

la incidència ha d’estar prèviament consensuada, no pot 
ser només reactiva, i ha de respondre a certes demandes. Ens hem de qüestionar 
“sobre què hem de fer lobby?”. No ens podem encasellar en problemàtiques 

Jofre Rodrigo (XCN) diu que difícilment en un sol dia es pot definir exactament el 
ns de cara a la propera 

Hèctor Hernández (La Sínia) comenta que el lobby de pressió l’haurien de fer les 
) pel fet d’evitar les contradiccions i que la 

Pere Josep Jiménez (Grup Natura Freixe) exposa que la feina com a lobby és fer 
una gestió preventiva genèrica (d’aquesta manera s’evitarien els conflictes 



 
 

puntuals i, per tant disminuiria la necessitat d’incidè
de tenir un paper més preventiu i en els òrgans de decisió.

Jaume Vicens (DTES) comenta que a Catalunya no hi ha una estructura dedicada 
a al conservació de la natura, de manera que la ciutadania no en té consciència. 
S’ha de fer lobby però cal veure l’encaix de l’administració.  

Damià (Ass. Trenca) explica com es veu la 
part de les entitats de ponent. A la XCN hi hauria d’haver un espai per fer 
denúncia que podria estar liderat per una 
actualment incidència per millorar els ajuts de custòdia, educació ambiental, etc. I 
el fet de fer un lobbying més reivindicatiu ens posarà amb compromís amb 
algunes administracions. 

Quim Pou (La Sorellona) diu que si som
Natura, hem de fer conservació de la natura i tenir un paper actiu. No limitar
petites qüestions sinó establir un lobby actiu i ben vertebrat, amb conflictes 
interns i una avaluació constant dels objectius. Ens cal
conservació de la natura i si hi ha entitats i administracions que cauen, doncs els 
qui en formin part, siguin valents i lluitadors.

Després d’aquest debat, es sintetitzen les conclusions i acords als que s’ha 
arribat:  

- Els membres de la XCN demanen que l’entitat faci de lobby, ferm i 
propositiu, que ajudi a construir una major sensibilitat de la societat pel 
medi ambient i biodiversitat. 

- La XCN ha d’augmentar el seu pes en diversos sectors polítics i 
institucionals. La XCT ha de treballar per guanyar presència, poder i 
pressió.  

- La Junta treballarà en una proposta per fer inicidència política i a la propera 
assemblea s’acabarà de debatre.

 

III.- Debat sobre la convocatòria d’ajuts de la Fundación Biodiversidad 

S’explica el cas del nou plantejament dels ajuts de la Fundación Biodiversidad. 
Amb la nova convocatòria només s’hi poden presentar les entitats registrades al 
registre estatal. La limitació de les entitats que es poden presentar a la 
convocatòria ha sorgit arran d’un conflicte competencial entre Estat i Generalitat.

Aquest conflicte competencial fa referència a la distribució de competències en 
matèria de medi ambient. Com que l’àmbit dels ajuts de la FB afecta l’àmbit 
competencial de la Generalitat, aques
(s’han presentat diferents contenciosos). Fins fa uns anys, hi havia un acord entre 

puntuals i, per tant disminuiria la necessitat d’incidència puntual). La XCN hauria 
de tenir un paper més preventiu i en els òrgans de decisió. 

Jaume Vicens (DTES) comenta que a Catalunya no hi ha una estructura dedicada 
a al conservació de la natura, de manera que la ciutadania no en té consciència. 

er lobby però cal veure l’encaix de l’administració.   

Trenca) explica com es veu la seva entitat a la XCN i el seu paper per 
part de les entitats de ponent. A la XCN hi hauria d’haver un espai per fer 
denúncia que podria estar liderat per una àrea jurídica. La XCN ja està fent 
actualment incidència per millorar els ajuts de custòdia, educació ambiental, etc. I 
el fet de fer un lobbying més reivindicatiu ens posarà amb compromís amb 

 

Quim Pou (La Sorellona) diu que si som la Xarxa per a la Conservació de la 
Natura, hem de fer conservació de la natura i tenir un paper actiu. No limitar
petites qüestions sinó establir un lobby actiu i ben vertebrat, amb conflictes 
interns i una avaluació constant dels objectius. Ens cal radicalitzar
conservació de la natura i si hi ha entitats i administracions que cauen, doncs els 
qui en formin part, siguin valents i lluitadors. 

Després d’aquest debat, es sintetitzen les conclusions i acords als que s’ha 

Els membres de la XCN demanen que l’entitat faci de lobby, ferm i 
propositiu, que ajudi a construir una major sensibilitat de la societat pel 
medi ambient i biodiversitat.  

La XCN ha d’augmentar el seu pes en diversos sectors polítics i 
XCT ha de treballar per guanyar presència, poder i 

La Junta treballarà en una proposta per fer inicidència política i a la propera 
assemblea s’acabarà de debatre. 

Debat sobre la convocatòria d’ajuts de la Fundación Biodiversidad 

S’explica el cas del nou plantejament dels ajuts de la Fundación Biodiversidad. 
Amb la nova convocatòria només s’hi poden presentar les entitats registrades al 

a limitació de les entitats que es poden presentar a la 
t arran d’un conflicte competencial entre Estat i Generalitat.

Aquest conflicte competencial fa referència a la distribució de competències en 
matèria de medi ambient. Com que l’àmbit dels ajuts de la FB afecta l’àmbit 
competencial de la Generalitat, aquesta n’ha reclamat sempre la seva gestió 
(s’han presentat diferents contenciosos). Fins fa uns anys, hi havia un acord entre 

3 

ncia puntual). La XCN hauria 

Jaume Vicens (DTES) comenta que a Catalunya no hi ha una estructura dedicada 
a al conservació de la natura, de manera que la ciutadania no en té consciència. 

XCN i el seu paper per 
part de les entitats de ponent. A la XCN hi hauria d’haver un espai per fer 

àrea jurídica. La XCN ja està fent 
actualment incidència per millorar els ajuts de custòdia, educació ambiental, etc. I 
el fet de fer un lobbying més reivindicatiu ens posarà amb compromís amb 

Xarxa per a la Conservació de la 
Natura, hem de fer conservació de la natura i tenir un paper actiu. No limitar-se a 
petites qüestions sinó establir un lobby actiu i ben vertebrat, amb conflictes 

radicalitzar-nos per la 
conservació de la natura i si hi ha entitats i administracions que cauen, doncs els 

Després d’aquest debat, es sintetitzen les conclusions i acords als que s’ha 

Els membres de la XCN demanen que l’entitat faci de lobby, ferm i 
propositiu, que ajudi a construir una major sensibilitat de la societat pel 

La XCN ha d’augmentar el seu pes en diversos sectors polítics i 
XCT ha de treballar per guanyar presència, poder i 

La Junta treballarà en una proposta per fer inicidència política i a la propera 

Debat sobre la convocatòria d’ajuts de la Fundación Biodiversidad  

S’explica el cas del nou plantejament dels ajuts de la Fundación Biodiversidad. 
Amb la nova convocatòria només s’hi poden presentar les entitats registrades al 

a limitació de les entitats que es poden presentar a la 
t arran d’un conflicte competencial entre Estat i Generalitat. 

Aquest conflicte competencial fa referència a la distribució de competències en 
matèria de medi ambient. Com que l’àmbit dels ajuts de la FB afecta l’àmbit 

ta n’ha reclamat sempre la seva gestió 
(s’han presentat diferents contenciosos). Fins fa uns anys, hi havia un acord entre 



 
 

FB i la Generalitat en el marc del qual la Generalitat podia intervenir en la decisió 
d’adjudicació dels ajuts. Ara bé, aquest acord 

Enguany, la convocatòria s’ha presentat de manera limitada a les entitats 
treballen en un àmbit supr
pot assumir la competència. 

Es debat sobre la procedència que les entitats es regis
Asociaciones, i es comenta que les entitats han d’optar per un o altre registre. 
També es parla sobre les implicacions jurídiques que tindria fer el canvi, 
especialment pel que fa a la convocatòria d’ajuts de la Generalitat. La
assessorar jurídicament les entitats que tinguin dubtes.

Jofre Rodrigo (XCN) diu que s’ha parlat amb la Generalitat i que aquesta 
presentarà al·legacions.  

Es comenta com es viu aquesta problemàtica des d’altres entitats estatals. 
Marc Vilhaur (XCN) explica que s’ha parlat amb el FRECT i que s’està d’acord a fer 
un front comú per a canalitzar molts més fons cap a la conservació de la 
biodiversitat. Explica que hi ha dues estratègies de les entitats: les que han 
decidit no presentar-se a FB i les

Juanjo Butron (Limnos) creu que presentar
treballa a nivell comarcal és un frau 
supraautonòmic només per aconseguir l’ajut

Després del debat, s’acorda de manera unànime que la XCN elaborarà un 
posicionament conjunt sobre aquesta situació i es valorarà si es volen fer 
al·legacions formals a la convocatòria. 

 

IV.- Posicionament sobre la Llei de creació de l’Agència del Patrimoni 
Natural i la Biodiversitat 

Es presenta el posicionament, explicant les principals mancances competencials i 
d’objectius. No s’assumeixen competències sobre els sectors amb incidència 
negativa sobre la conservació. La composició del consell directiu de l’Agència té 
menys representació del sector conservacionista que 
qual l’Agència no tindria competències). 

La compareixença està prevista al juliol. Hi ha una llista molt llarga de 
compareixences, perquè ha generat molt d’interès. S’enviarà el p
les entitats membres de la XCN

 

V.- Lectura i aprovació d’actes anteriors

FB i la Generalitat en el marc del qual la Generalitat podia intervenir en la decisió 
d’adjudicació dels ajuts. Ara bé, aquest acord s’ha trencat.  

Enguany, la convocatòria s’ha presentat de manera limitada a les entitats 
treballen en un àmbit suprautonòmic, ja que d’aquesta manera és l’Estat qui en 
pot assumir la competència.  

Es debat sobre la procedència que les entitats es registrin al Registro Nacional de 
Asociaciones, i es comenta que les entitats han d’optar per un o altre registre. 
També es parla sobre les implicacions jurídiques que tindria fer el canvi, 
especialment pel que fa a la convocatòria d’ajuts de la Generalitat. La
assessorar jurídicament les entitats que tinguin dubtes. 

Jofre Rodrigo (XCN) diu que s’ha parlat amb la Generalitat i que aquesta 

Es comenta com es viu aquesta problemàtica des d’altres entitats estatals. 
explica que s’ha parlat amb el FRECT i que s’està d’acord a fer 

un front comú per a canalitzar molts més fons cap a la conservació de la 
biodiversitat. Explica que hi ha dues estratègies de les entitats: les que han 

se a FB i les que decideixen canviar-se de registre a l’estatal.

Juanjo Butron (Limnos) creu que presentar-se a FB quan s’és una entitat que 
treballa a nivell comarcal és un frau (demanar un projecte d’àmbit 
supraautonòmic només per aconseguir l’ajut). 

t, s’acorda de manera unànime que la XCN elaborarà un 
posicionament conjunt sobre aquesta situació i es valorarà si es volen fer 
al·legacions formals a la convocatòria.  

Posicionament sobre la Llei de creació de l’Agència del Patrimoni 
iodiversitat  

Es presenta el posicionament, explicant les principals mancances competencials i 
d’objectius. No s’assumeixen competències sobre els sectors amb incidència 
negativa sobre la conservació. La composició del consell directiu de l’Agència té 

s representació del sector conservacionista que del sector
qual l’Agència no tindria competències).  

La compareixença està prevista al juliol. Hi ha una llista molt llarga de 
compareixences, perquè ha generat molt d’interès. S’enviarà el p

membres de la XCN per si alguna entitat hi té alguna cosa a dir.

Lectura i aprovació d’actes anteriors. 2 actes. S’aproven
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FB i la Generalitat en el marc del qual la Generalitat podia intervenir en la decisió 

Enguany, la convocatòria s’ha presentat de manera limitada a les entitats que 
autonòmic, ja que d’aquesta manera és l’Estat qui en 

trin al Registro Nacional de 
Asociaciones, i es comenta que les entitats han d’optar per un o altre registre. 
També es parla sobre les implicacions jurídiques que tindria fer el canvi, 
especialment pel que fa a la convocatòria d’ajuts de la Generalitat. La XCN pot 

Jofre Rodrigo (XCN) diu que s’ha parlat amb la Generalitat i que aquesta 

Es comenta com es viu aquesta problemàtica des d’altres entitats estatals. En 
explica que s’ha parlat amb el FRECT i que s’està d’acord a fer 

un front comú per a canalitzar molts més fons cap a la conservació de la 
biodiversitat. Explica que hi ha dues estratègies de les entitats: les que han 

se de registre a l’estatal. 

se a FB quan s’és una entitat que 
demanar un projecte d’àmbit 

t, s’acorda de manera unànime que la XCN elaborarà un 
posicionament conjunt sobre aquesta situació i es valorarà si es volen fer 

Posicionament sobre la Llei de creació de l’Agència del Patrimoni 

Es presenta el posicionament, explicant les principals mancances competencials i 
d’objectius. No s’assumeixen competències sobre els sectors amb incidència 
negativa sobre la conservació. La composició del consell directiu de l’Agència té 

sector productiu (en el 

La compareixença està prevista al juliol. Hi ha una llista molt llarga de 
compareixences, perquè ha generat molt d’interès. S’enviarà el posicionament a 

hi té alguna cosa a dir. 

 per unanimitat. 



 
 

 

VI.- Altes i baixes de membres

Jofre Rodrigo (XCN) repassa les organitzacions que s’han donat d’alta al llarg de 
l’any passat, per a que l’assemblea els ratifiqui. També es repassen les baixes 
d’associacions, 32 organitzacions. El motiu de les baixes són 2:

a) Les persones físiques s’han donat de baixa 
nous estatuts i

b) El canvi de quota
aplicar a cada entitat

Marta Ollich demana si s’ha parlat amb 
baixes.  

Jofre Rodrigo (XCN) explica
una quota reduïda (no pagar la quota que li toca i pagar
per exemple Diputació de Tarragona i 

Quim Pou (La Sorellona) 
banda les empreses a la XCN
caldria reconsiderar-ho, ja qu
susceptibilitats diferents. 

Es parla sobre el nombre d’entitats que encara no han retornat els formularis amb 
les dades per girar les quotes.

Hèctor Hernàndez (La Sínia
ja que canviar de quota per una entitat no és una tasca fàcil

Gemma (Aj. de Vilanova) 
la poden justificar en una subvenció com a despeses indirectes

Sandra Carrera (XCN) explica que a la J
quotes, per analitzar quina és la situaci
a les diversitats de les entitats membres de la XCN

ES VOTEN LES ALTES I BAIXES. Vots a favor per unanimitat

 

 

 

VII.- Equip tècnic de la XCN explica activitats i resultats de 2018 

1. Anna Parisi – voluntariat ambiental.

Altes i baixes de membres 

repassa les organitzacions que s’han donat d’alta al llarg de 
l’any passat, per a que l’assemblea els ratifiqui. També es repassen les baixes 
d’associacions, 32 organitzacions. El motiu de les baixes són 2: 

Les persones físiques s’han donat de baixa perquè ho indicav
nous estatuts i 

El canvi de quota i ser estrictes amb el valor de la 
aplicar a cada entitat, per no generar situacions de preferència.

demana si s’ha parlat amb les entitats per saber

explica que hi ha alguns casos puntuals que ens han demanat 
una quota reduïda (no pagar la quota que li toca i pagar-ne una d
per exemple Diputació de Tarragona i la Diputació de Girona. 

(La Sorellona) comenta que creu que és un error estratègic deixar de 
la XCN (poden ser membres però no tenen dret a vot)

, ja que dins del món de les empreses hi ha molta varietat i 
 

el nombre d’entitats que encara no han retornat els formularis amb 
les dades per girar les quotes. 

Sínia) diu entén que hi hagin entitats que s’hagin queixat, 
ja que canviar de quota per una entitat no és una tasca fàcil. 

 explica que han acceptat la quota com a despesa, ja que 
justificar en una subvenció com a despeses indirectes.  

explica que a la Junta de juliol es treballarà el tema de les 
, per analitzar quina és la situació i valorar si el sistema de quotes s’ajusta 

a les diversitats de les entitats membres de la XCN.  

ES VOTEN LES ALTES I BAIXES. Vots a favor per unanimitat 

Equip tècnic de la XCN explica activitats i resultats de 2018 

voluntariat ambiental. 
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repassa les organitzacions que s’han donat d’alta al llarg de 
l’any passat, per a que l’assemblea els ratifiqui. També es repassen les baixes 

 

perquè ho indicaven els 

i ser estrictes amb el valor de la quota que cal 
per no generar situacions de preferència. 

les entitats per saber el motiu de les 

alguns casos puntuals que ens han demanat 
ne una d’inferior), com 

creu que és un error estratègic deixar de 
(poden ser membres però no tenen dret a vot) i 

hi ha molta varietat i 

el nombre d’entitats que encara no han retornat els formularis amb 

entén que hi hagin entitats que s’hagin queixat, 

la quota com a despesa, ja que 
 

es treballarà el tema de les 
r si el sistema de quotes s’ajusta 

Equip tècnic de la XCN explica activitats i resultats de 2018  



 
 

El juny de 2018, es va rellançar el portal 
ser el punt de referència per a totes les persones interessades en el voluntariat 
ambiental de Catalunya. El portal té com a objectiu ser una
voluntariat i contribuir a ampliar la base social de les entitats.

Es va poder fer el re-disseny del portal gràcies a un ajut del Departament de 
Treball, Benestar Social i Famílies, i es va
ajut de l’Aj. de Barcelona. Per l’any 2019 el manteniment es realitzarà a partir del 
conveni amb DTES i un altre subvenció de Aj. Barcelona.

En 1 any el portal ha publicat 300 crides de voluntariat ambiental de 85 ent
ambientals, 22 notícies relacionades amb projectes de vol
campanyes ambientals i 8 butlletins que han arribat a 900 subscriptors. Es va fer 
2  sessions presencials per pre
Bosc de Turull i a la Fàbrica del Sol
El 2019 tenim previstes 8 sessions per presentar el voluntariat ambiental al llarg 
del  territori. 

El 2018 vam associar-nos amb E
voluntariat ambiental #PlatjaNeta
durant la recollida de residus a les platges
científics. Es va fer un taller tècnic a l’abril, 
primera setmana de juliol estan previstes 3 sessions teorico
Mar amb Xatrac La Casa del Mar, a la Platja dels Eucaliptus amb MonNatura Delta, 
i a la platja de Castelldefels amb la Fundació Rezero.

2. Paula Puy - Promoció dels plans de
2018 i 2019. 

Gràcies a l’ajut econòmic del DTES, aquest any 2019 des de la XCN es faran 
diverses accions per promoure la bona gestió del voluntariat a les entitats 
ambientals. Entre aquestes:

- Formació: 2 jornades on
2019, sobre la llei 25/2015 de voluntariat i foment de l’associacionisme,
una 2a jornada prevista per finals de setembre, sobre com fer un pla de 
voluntariat. També s’editaran 2 guies breus sobre aquestes temàtiq
enfocades cap a les entitats ambientals. 

- Assessorament a distància, telefònic i per correu.

- Suport: es publicarà una c
(amb 2.500€ cadascuna
implementació del Pla de Voluntariat de

Pel que fa a la Setmana Natura, es destaca que les due
resultats de participació semblants (30.000 persones, 400 activitats,
300 organitzacions). L’edició del 2018 va destacar per 

l juny de 2018, es va rellançar el portal www.voluntariatambiental.cat
ser el punt de referència per a totes les persones interessades en el voluntariat 

. El portal té com a objectiu ser una eina per
ampliar la base social de les entitats. 

disseny del portal gràcies a un ajut del Departament de 
Treball, Benestar Social i Famílies, i es va assegurar el manteniment amb un petit 
ajut de l’Aj. de Barcelona. Per l’any 2019 el manteniment es realitzarà a partir del 
conveni amb DTES i un altre subvenció de Aj. Barcelona. 

En 1 any el portal ha publicat 300 crides de voluntariat ambiental de 85 ent
ambientals, 22 notícies relacionades amb projectes de voluntariat 

8 butlletins que han arribat a 900 subscriptors. Es va fer 
2  sessions presencials per presentar el voluntariat ambiental (a l’Aula Ambiental 

Turull i a la Fàbrica del Sol) a les que van participar entitats ambientals. 
El 2019 tenim previstes 8 sessions per presentar el voluntariat ambiental al llarg 

nos amb Ecounion i Surfrider per promoure
ambiental #PlatjaNeta, que busca promoure la recollida de dades 

durant la recollida de residus a les platges per ser utilitzades en informes 
. Es va fer un taller tècnic a l’abril, per crear un protocol de mostreig

primera setmana de juliol estan previstes 3 sessions teorico-pràctiques a Lloret de 
Mar amb Xatrac La Casa del Mar, a la Platja dels Eucaliptus amb MonNatura Delta, 
i a la platja de Castelldefels amb la Fundació Rezero. 

Promoció dels plans de voluntariat i Setmana Natura 

Gràcies a l’ajut econòmic del DTES, aquest any 2019 des de la XCN es faran 
diverses accions per promoure la bona gestió del voluntariat a les entitats 
ambientals. Entre aquestes: 

2 jornades on-line a distància (webinars). Una realitzada al maig 
2019, sobre la llei 25/2015 de voluntariat i foment de l’associacionisme,

prevista per finals de setembre, sobre com fer un pla de 
voluntariat. També s’editaran 2 guies breus sobre aquestes temàtiq
enfocades cap a les entitats ambientals.  

Assessorament a distància, telefònic i per correu. 

Suport: es publicarà una convocatòria per finançar 4 entitats membres 
€ cadascuna) i acompanyar-les pal replantejament, redacció i 

implementació del Pla de Voluntariat de la seva entitat.  

Pel que fa a la Setmana Natura, es destaca que les dues edicions han tancat amb 
resultats de participació semblants (30.000 persones, 400 activitats,

L’edició del 2018 va destacar per la participació dels 

6 

www.voluntariatambiental.cat, que vol 
ser el punt de referència per a totes les persones interessades en el voluntariat 

eina per promoure el 

disseny del portal gràcies a un ajut del Departament de 
assegurar el manteniment amb un petit 

ajut de l’Aj. de Barcelona. Per l’any 2019 el manteniment es realitzarà a partir del 

En 1 any el portal ha publicat 300 crides de voluntariat ambiental de 85 entitats 
untariat ambiental o 

8 butlletins que han arribat a 900 subscriptors. Es va fer 
a l’Aula Ambiental 

a les que van participar entitats ambientals. 
El 2019 tenim previstes 8 sessions per presentar el voluntariat ambiental al llarg 

per promoure el projecte de 
promoure la recollida de dades 

ser utilitzades en informes 
crear un protocol de mostreig. La  

pràctiques a Lloret de 
Mar amb Xatrac La Casa del Mar, a la Platja dels Eucaliptus amb MonNatura Delta, 

i Setmana Natura 

Gràcies a l’ajut econòmic del DTES, aquest any 2019 des de la XCN es faran 
diverses accions per promoure la bona gestió del voluntariat a les entitats 

tància (webinars). Una realitzada al maig 
2019, sobre la llei 25/2015 de voluntariat i foment de l’associacionisme, i 

prevista per finals de setembre, sobre com fer un pla de 
voluntariat. També s’editaran 2 guies breus sobre aquestes temàtiques 

onvocatòria per finançar 4 entitats membres 
les pal replantejament, redacció i 

s edicions han tancat amb 
resultats de participació semblants (30.000 persones, 400 activitats, entre 200 i 

la participació dels 



 
 

padrins/es i dels Agents Rurals (30 activitats).
implicació de les biblioteques amb el concurs #llegeixnatura (80 activitats), la 
temàtica de les espècies exòtiques invasores i la organització de les Festes de la 
Natura per donar més visibilitat a les entitats ambientals del territori.

3. Laura Casanovas 

Detectats els punts febles de l’última
nou format més reduït, per una banda, i la formalització d’unes
sostenibles replicables en altres curses
protagonisme de les entitats.

- Carles Castell (DiBa)
establerta en aquesta línia de pràctiques sostenibles, i
per no duplicar feina. Proposa muntar una activitat model fent servir tots 
els recursos que ja 

- Marta Ollich demana si en el tema
ètic. La resposta és que sí. 

- Andreu (Projecte Boscos 
col·labora, la resposta és que si en la primera edició.

- Quim Pou (La Sorellona
amb excursionistes. Volen les vies verdes ben netes, i qui les han netejat 
són els grups ecologistes però en treuen rendiment les diputacio

- Juanjo Butron (Limnos
Banyoles i la cursa de l’Olla de Núria. 
curses generen residus 
nous reptes en llocs idíl·lics però no 

- Pilar Vendrell (DTES) 
però potser caldria incidir en els vincles i els actors per sensibilitzar amb 
l’activitat, des de els materials fins als patrocinis.

- Ramon Ferré (GEPEC) 
de les curses amb els nius del cuabarrada. 

- Damià (Ass. Trenca)
el Departament de Territori hi doni permís. Ells 
ruta d’una cursa popular
d’inscripcions es destinin
que cada cop es va millorant els recorreguts d’acord amb l’entitat i 
millorant el tema plàstics

4. Sandra Carrera 
municipal 

padrins/es i dels Agents Rurals (30 activitats). L’edició del 2019 
implicació de les biblioteques amb el concurs #llegeixnatura (80 activitats), la 
temàtica de les espècies exòtiques invasores i la organització de les Festes de la 
Natura per donar més visibilitat a les entitats ambientals del territori.

 – Ultra Clean Marathon 2018 i 2019

Detectats els punts febles de l’última edició, explica que pel 2020
, per una banda, i la formalització d’unes

sostenibles replicables en altres curses, per un altre, tot remarcant el 
protagonisme de les entitats. 

(DiBa) comenta que des de parcs ja hi ha una normativa 
en aquesta línia de pràctiques sostenibles, i s’ofereix a reunir

feina. Proposa muntar una activitat model fent servir tots 
 hi ha disponibles. 

emana si en el tema de patrocinis es té en compte el codi 
ètic. La resposta és que sí.  

Projecte Boscos de Muntanya) demana si club EMAS participa o 
col·labora, la resposta és que si en la primera edició. 

La Sorellona), explica el cas de Girona i destaca la vinculació 
amb excursionistes. Volen les vies verdes ben netes, i qui les han netejat 
són els grups ecologistes però en treuen rendiment les diputacio

Limnos) explica la problemàtica del plàstic a l’Estany de 
la cursa de l’Olla de Núria. Cal tenir en consideració que

residus i que els participants busquen medalles personals i 
nous reptes en llocs idíl·lics però no mostren respecte pel lloc

(DTES) destaca que l’UCM no es una cursa multitudinària, 
però potser caldria incidir en els vincles i els actors per sensibilitzar amb 
l’activitat, des de els materials fins als patrocinis. 

Ferré (GEPEC) explica que des la seva entitat pateixen 
els nius del cuabarrada.  

(Ass. Trenca), comenta que per fer curses en espais naturals cal que 
nt de Territori hi doni permís. Ells han aconseguit variar la 

d’una cursa popular per no passar per espais protegits i 
destinin, en part, a l’entitat ecologista. També comenta 

cada cop es va millorant els recorreguts d’acord amb l’entitat i 
millorant el tema plàstics que es fan servir.  

 – Incidència política, Salut i natura, 
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2019 ha destacat per la 
implicació de les biblioteques amb el concurs #llegeixnatura (80 activitats), la 
temàtica de les espècies exòtiques invasores i la organització de les Festes de la 
Natura per donar més visibilitat a les entitats ambientals del territori. 

Ultra Clean Marathon 2018 i 2019. 

explica que pel 2020 es planteja un 
, per una banda, i la formalització d’unes pràctiques 

tot remarcant el 

comenta que des de parcs ja hi ha una normativa 
s’ofereix a reunir-se 

feina. Proposa muntar una activitat model fent servir tots 

patrocinis es té en compte el codi 

demana si club EMAS participa o 

Girona i destaca la vinculació 
amb excursionistes. Volen les vies verdes ben netes, i qui les han netejat 
són els grups ecologistes però en treuen rendiment les diputacions. 

explica la problemàtica del plàstic a l’Estany de 
Cal tenir en consideració que les 

medalles personals i 
pel lloc on passen. 

no es una cursa multitudinària, 
però potser caldria incidir en els vincles i els actors per sensibilitzar amb 

pateixen els efectes 

per fer curses en espais naturals cal que 
han aconseguit variar la 

per no passar per espais protegits i que els diners 
. També comenta 

cada cop es va millorant els recorreguts d’acord amb l’entitat i 

Incidència política, Salut i natura, custòdia 



 
 

Explica com va anar la reunió amb el President Quim Torra durant el 2018 i la 
carta de retorn que s’ha rebut responent a les demandes durant la reunió 
(finançament estable i estructural per a les entitats ambientals, designació d’un 
representant interlocutor amb la XCN, compliment del fons FEADER en matèria 
ambiental, etc.). 

També explica el treball que s’està desenvolupant en Salut i Natura. Durant la 
tardor va tenir lloc, gràcies a un ajut del Palau Macaya, el
Natura. El cicle va comptar amb 3 jornades obertes i 3 sessions de treball, amb
total de 500 participants. 
la interdependència entre Salut i Natura a Catalunya, que estableix 7 objectius 
estratègics i 29 línies estratègiques, i que ja compta amb més de 100 
organitzacions adherides. La Declaració també insta a constituir una Taula de 
Salut i Natura, que es preveu tingui una primera reunió constitutiva el 18 de juny.

Finalment, també exposa les accions de
custòdia municipal gràcies al suport de la Diputació de Barcelona. En el marc 
d’aquesta col·laboració destaca l’edició d’una Guia de custòdia municipal i la 
celebració de la Jornada “Bases legals per a la custòdia de
l’administració local”. 

5. Mireia Salazar -
iniciatives de conservació privada

S’explica que aquest any no han pogut tirar endavant les propostes d’incentius 
fiscals, atès que falta crear el Registre. També s’explica que aquest any s’ha 
treballat amb DTES per consensuar un text pel Decret que crearà aquest Registre, 
que es preveu de cara a 2020. 

6. Guillem Bagaria –

Exposa el projecte de custòdia urbana a Barcelona,
pantà de la Foixarda. S’ha signat un acord entre l’Ajuntament de Barcelona, 
Associació Hàbitats i Paisatges Vius per a la millora de la biodiversitat i 
al canvi climàtic en aquest espai
marc d’aquest projecte es va fer una jo
Palma de Mallorca. El projecte finalitzarà amb una jornada de voluntariat
pel 29 de juny. 

També explica la participació de la XCN en el LIFE Biorgest
a la gestió forestal per a la millora de la biodiversitat, o
redacció de models contractuals, exploració de
disseny de mecanismes de compensació a la propietat.

Finalment fa un repàs a l’estat de l’inventari de custòdia 2019, que està en fase 
final de recollida de dades. Aquest any hi haurà algunes novetats: tots els acords 
tindran cartografia, es calcularà informació de bases cartogràfiques (i se’n farà un 

xplica com va anar la reunió amb el President Quim Torra durant el 2018 i la 
carta de retorn que s’ha rebut responent a les demandes durant la reunió 
(finançament estable i estructural per a les entitats ambientals, designació d’un 

esentant interlocutor amb la XCN, compliment del fons FEADER en matèria 

També explica el treball que s’està desenvolupant en Salut i Natura. Durant la 
tardor va tenir lloc, gràcies a un ajut del Palau Macaya, el Cicle de debats Salut i 

va comptar amb 3 jornades obertes i 3 sessions de treball, amb
 Va permetre assentar les bases d’una Declaració sobre 

la interdependència entre Salut i Natura a Catalunya, que estableix 7 objectius 
29 línies estratègiques, i que ja compta amb més de 100 

organitzacions adherides. La Declaració també insta a constituir una Taula de 
Salut i Natura, que es preveu tingui una primera reunió constitutiva el 18 de juny.

sa les accions desenvolupades per difondre i impulsar la 
custòdia municipal gràcies al suport de la Diputació de Barcelona. En el marc 
d’aquesta col·laboració destaca l’edició d’una Guia de custòdia municipal i la 
celebració de la Jornada “Bases legals per a la custòdia de

- Incentius fiscals i Registre de finques amb 
iniciatives de conservació privada 

S’explica que aquest any no han pogut tirar endavant les propostes d’incentius 
fiscals, atès que falta crear el Registre. També s’explica que aquest any s’ha 
treballat amb DTES per consensuar un text pel Decret que crearà aquest Registre, 

cara a 2020.  

– LIFE Biorgest i Inventari 2019 

de custòdia urbana a Barcelona, amb una prova pilot
la Foixarda. S’ha signat un acord entre l’Ajuntament de Barcelona, 

Associació Hàbitats i Paisatges Vius per a la millora de la biodiversitat i 
en aquest espai, en el que s’està redactant el pla de gestió

s va fer una jornada de transferència de coneixements a 
El projecte finalitzarà amb una jornada de voluntariat

També explica la participació de la XCN en el LIFE Biorgest (2018
a la gestió forestal per a la millora de la biodiversitat, on lidera les accions de 
redacció de models contractuals, exploració de nous mecanismes de finançament i 

mecanismes de compensació a la propietat. 

epàs a l’estat de l’inventari de custòdia 2019, que està en fase 
final de recollida de dades. Aquest any hi haurà algunes novetats: tots els acords 
tindran cartografia, es calcularà informació de bases cartogràfiques (i se’n farà un 
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xplica com va anar la reunió amb el President Quim Torra durant el 2018 i la 
carta de retorn que s’ha rebut responent a les demandes durant la reunió 
(finançament estable i estructural per a les entitats ambientals, designació d’un 

esentant interlocutor amb la XCN, compliment del fons FEADER en matèria 

També explica el treball que s’està desenvolupant en Salut i Natura. Durant la 
Cicle de debats Salut i 

va comptar amb 3 jornades obertes i 3 sessions de treball, amb un 
a permetre assentar les bases d’una Declaració sobre 

la interdependència entre Salut i Natura a Catalunya, que estableix 7 objectius 
29 línies estratègiques, i que ja compta amb més de 100 

organitzacions adherides. La Declaració també insta a constituir una Taula de 
Salut i Natura, que es preveu tingui una primera reunió constitutiva el 18 de juny. 

difondre i impulsar la 
custòdia municipal gràcies al suport de la Diputació de Barcelona. En el marc 
d’aquesta col·laboració destaca l’edició d’una Guia de custòdia municipal i la 
celebració de la Jornada “Bases legals per a la custòdia del territori en 

ncentius fiscals i Registre de finques amb 

S’explica que aquest any no han pogut tirar endavant les propostes d’incentius 
fiscals, atès que falta crear el Registre. També s’explica que aquest any s’ha 
treballat amb DTES per consensuar un text pel Decret que crearà aquest Registre, 

amb una prova pilot ubicada al 
la Foixarda. S’ha signat un acord entre l’Ajuntament de Barcelona, 

Associació Hàbitats i Paisatges Vius per a la millora de la biodiversitat i l’adaptació 
, en el que s’està redactant el pla de gestió. En el 

rnada de transferència de coneixements a 
El projecte finalitzarà amb una jornada de voluntariat prevista 

(2018-2023), encarat 
n lidera les accions de 

nous mecanismes de finançament i 

epàs a l’estat de l’inventari de custòdia 2019, que està en fase 
final de recollida de dades. Aquest any hi haurà algunes novetats: tots els acords 
tindran cartografia, es calcularà informació de bases cartogràfiques (i se’n farà un 



 
 

retorn a les entitats) i es desenvoluparà un nou visor web, on també sortiran les 
entitats. Comenta que un altre projecte que s’està desenvolupant és el de 
detecció d’àrees estratègiques per a la conservació, que pot servir de guia per a 
identificar zones potencials on establir 

7. Anna Subirana - “Natura i Societat” de la Fundació Privada Girbau
campanya 0,5% IBI

En aquesta 2a edició del Premi “Natura i Societat” de la Fundació Privada Girbau
s’han presentat un total de 51 projectes. El projecte guanyador ha estat “Xarxa 
d’observadors del riu Gaià”, presentat per l’Ass. Mediambiental La Sínia,  premiat 
amb 12.000€. Enguany també s’ha entregat un acc
FLUEIX. 

També presenta la campanya del 0,5% de l’IBI per a projectes de co
campanya té per objectiu que els ajuntaments destinin recursos a conservar
medi natural, tot prioritzant el treball conjunt amb les entitats del territori. L’any 
2018 es va realitzar, entre d’altres, un webinar per explicar la campanya, amb 3 
casos d’ajuntaments que ja ho apliquen. A més 5 ajuntaments es van adherir a la 
campanya. Enguany s’està treballant per a que nous ajuntaments s’hi sumin. A 
més, es preveu realitzar un 2n webinar informatiu. 

Damià comenta que per a l’aplicació d’aquesta campanya cal veure com
soluciona administrativament el fet que qualsevol subcontractació 
ajuntament ha de sortir a licitació pública i ha de ser per un import inferior a 
15.000€.  

SC comenta que des de la XCN es facilita tot l’assessorament necessari per 
resoldre aquests dubtes. 
aprovar la iniciativa per ple,
2019 però encara no s’han aprovat, 
no se sap com vehicular-ho. 

Es comenta que s’intentarà 
la promoció i aplicació d’aquesta campanya, però hi ha
com vehicular-ho.  

En Joan Pons (INSTA) pregunta si s’ha plantejat 
recaptació d’impostos sobre altres activitats econòmiques

SC comenta que de moment no s’han estudiat altres mecanismes

8. Jofre Rodrigo – Projecte Horizon 2020
agrari 

Exposa els principals projectes de la XCN en l’àmbit
continuar reforçant aquesta línia de treball ja que el principal gestor del territori 

i es desenvoluparà un nou visor web, on també sortiran les 
entitats. Comenta que un altre projecte que s’està desenvolupant és el de 
detecció d’àrees estratègiques per a la conservació, que pot servir de guia per a 
identificar zones potencials on establir acords. 

“Natura i Societat” de la Fundació Privada Girbau
campanya 0,5% IBI 

del Premi “Natura i Societat” de la Fundació Privada Girbau
s’han presentat un total de 51 projectes. El projecte guanyador ha estat “Xarxa 
’observadors del riu Gaià”, presentat per l’Ass. Mediambiental La Sínia,  premiat 

€. Enguany també s’ha entregat un accèssit a ADEFFA pel projecte 

També presenta la campanya del 0,5% de l’IBI per a projectes de co
objectiu que els ajuntaments destinin recursos a conservar

tot prioritzant el treball conjunt amb les entitats del territori. L’any 
2018 es va realitzar, entre d’altres, un webinar per explicar la campanya, amb 3 

ue ja ho apliquen. A més 5 ajuntaments es van adherir a la 
campanya. Enguany s’està treballant per a que nous ajuntaments s’hi sumin. A 

es preveu realitzar un 2n webinar informatiu.  

comenta que per a l’aplicació d’aquesta campanya cal veure com
soluciona administrativament el fet que qualsevol subcontractació 

ha de sortir a licitació pública i ha de ser per un import inferior a 

SC comenta que des de la XCN es facilita tot l’assessorament necessari per 
ts dubtes. També explica el cas de Vilanova i la Geltrú. 

per ple, on es va consignar una partida pressupostària pe
no s’han aprovat, ja que s’està amb pressupostos prorrogats i

ho.  

Es comenta que s’intentarà fer una taula conjunta de treball amb les entitats
la promoció i aplicació d’aquesta campanya, però hi ha dubtes a nivell intern

(INSTA) pregunta si s’ha plantejat aplicar aquest 
sobre altres activitats econòmiques.  

SC comenta que de moment no s’han estudiat altres mecanismes

Projecte Horizon 2020 i altres projectes en l’àmbit 

Exposa els principals projectes de la XCN en l’àmbit agrari. Es considera clau 
continuar reforçant aquesta línia de treball ja que el principal gestor del territori 
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i es desenvoluparà un nou visor web, on també sortiran les 
entitats. Comenta que un altre projecte que s’està desenvolupant és el de 
detecció d’àrees estratègiques per a la conservació, que pot servir de guia per a 

“Natura i Societat” de la Fundació Privada Girbau i 

del Premi “Natura i Societat” de la Fundació Privada Girbau 
s’han presentat un total de 51 projectes. El projecte guanyador ha estat “Xarxa 
’observadors del riu Gaià”, presentat per l’Ass. Mediambiental La Sínia,  premiat 

èssit a ADEFFA pel projecte 

També presenta la campanya del 0,5% de l’IBI per a projectes de conservació. La 
objectiu que els ajuntaments destinin recursos a conservar el 

tot prioritzant el treball conjunt amb les entitats del territori. L’any 
2018 es va realitzar, entre d’altres, un webinar per explicar la campanya, amb 3 

ue ja ho apliquen. A més 5 ajuntaments es van adherir a la 
campanya. Enguany s’està treballant per a que nous ajuntaments s’hi sumin. A 

comenta que per a l’aplicació d’aquesta campanya cal veure com es 
soluciona administrativament el fet que qualsevol subcontractació en un 

ha de sortir a licitació pública i ha de ser per un import inferior a 

SC comenta que des de la XCN es facilita tot l’assessorament necessari per 
Vilanova i la Geltrú. Allà es va 

es va consignar una partida pressupostària pel 
ja que s’està amb pressupostos prorrogats i 

fer una taula conjunta de treball amb les entitats per a 
dubtes a nivell intern sobre 

aplicar aquest mecanisme de 

SC comenta que de moment no s’han estudiat altres mecanismes 

i altres projectes en l’àmbit 

agrari. Es considera clau 
continuar reforçant aquesta línia de treball ja que el principal gestor del territori 



 
 

és la pagesia i cal avançar cap a un model de desenvolupament rural sostenible. 
També es considera imprescindible conèixer millor els fons euro
agricultura ja que tenen una finalitat ambiental explicita i les entitats de custòdia 
poden tenir un rol important en la seva aplicació.

- Projecte Life Terracescape, a l’illa d’Andros, Grècia. Projecte liderat per 
l’administració pública lo
projecte LANDLIFE finalitzat el 2014 i que ens va posicionar europeu. 
Bàsciament el rol de la XCN és assessorar en el procés de disseny i 
implementació d’una estratègia de custòdia a la illa. Estem al 2n any d
projecte de 5 anys. 

- Projecte RETA. Ajut del Ministerio de Agricultura per a la innovació de grups 
operatius supra-autonòmics. L’objectiu del projecte 
xarxa d’espais test a l’Estat Espanyol, publicar una guia pràctica i 
implementar una prova pilot a Catalunya i Extremadura. L’agroecologia i la 
conservació del patrimoni natural formaran part de tots els estadis i 
resultats del projecte. 

- Erasmus +. Accés a la terra a joves agricultors agroecològics. Fa 10 anys 
que la XCN treballa en aqu
limitant de la incorporació de la nova pagesia. El projecte pretén formar a 
les entitats del projecte en les principals eines i estratègies que permeten 
facilitar l’accés a la terra, així com compartir coneixeme
professionals i guiar les entitats en la consecució dels seus objectius. 
Projecte de 3 anys, 2018

- Horizon 2020 Ruralization. Aquest projecte està
H2020 de la CE amb 6 milions d’euros, té 18 socis europeus i està enfocat 
principalment a recerca bàsica. L’objectiu principal del projecte
els models de desenvolupament rural més exitosos a Europa, definir els 
principals factors o variables d'èxit i, finalment, definir unes propostes 
polítiques a diferents nivells. 

9. Jofre Rodrigo - Bloc internacional

Actualment, la XCN forma part d’un projecte LIFE per a la creació i impuls de la 
Xarxa Europea de Conservació del Territor
implementació de diverses proves pilot d’iniciatives de conservació cívica i privada 
a Europa i validar-ne la seva utilitat. La XCN ha liderat una línia de treball sobre 
incentius fiscals conjuntament amb DTES i pretenem inc
pressupostos de la Generalitat mesures en aquest sentit.

Marc Vilahur (XCN) comenta e
tinguem facilitat per vehicular fons. És important que hi tinguem un rol en la 
xarxa europea. 

és la pagesia i cal avançar cap a un model de desenvolupament rural sostenible. 
També es considera imprescindible conèixer millor els fons euro
agricultura ja que tenen una finalitat ambiental explicita i les entitats de custòdia 
poden tenir un rol important en la seva aplicació. 

Projecte Life Terracescape, a l’illa d’Andros, Grècia. Projecte liderat per 
l’administració pública local de l’illa que ens van contactar gràcies al 
projecte LANDLIFE finalitzat el 2014 i que ens va posicionar europeu. 
Bàsciament el rol de la XCN és assessorar en el procés de disseny i 
implementació d’una estratègia de custòdia a la illa. Estem al 2n any d

 

Projecte RETA. Ajut del Ministerio de Agricultura per a la innovació de grups 
autonòmics. L’objectiu del projecte és formalitzar una 

xarxa d’espais test a l’Estat Espanyol, publicar una guia pràctica i 
a prova pilot a Catalunya i Extremadura. L’agroecologia i la 

conservació del patrimoni natural formaran part de tots els estadis i 
resultats del projecte.  

Erasmus +. Accés a la terra a joves agricultors agroecològics. Fa 10 anys 
que la XCN treballa en aquesta temàtica, ja que és el principal factor 
limitant de la incorporació de la nova pagesia. El projecte pretén formar a 
les entitats del projecte en les principals eines i estratègies que permeten 
facilitar l’accés a la terra, així com compartir coneixeme
professionals i guiar les entitats en la consecució dels seus objectius. 
Projecte de 3 anys, 2018-2020. 

ralization. Aquest projecte està finançat pel programa 
H2020 de la CE amb 6 milions d’euros, té 18 socis europeus i està enfocat 
principalment a recerca bàsica. L’objectiu principal del projecte
els models de desenvolupament rural més exitosos a Europa, definir els 

s factors o variables d'èxit i, finalment, definir unes propostes 
polítiques a diferents nivells.  

Bloc internacional 

Actualment, la XCN forma part d’un projecte LIFE per a la creació i impuls de la 
Xarxa Europea de Conservació del Territori. El projecte consisteix en la 
implementació de diverses proves pilot d’iniciatives de conservació cívica i privada 

ne la seva utilitat. La XCN ha liderat una línia de treball sobre 
incentius fiscals conjuntament amb DTES i pretenem incorporar en els pròxims 
pressupostos de la Generalitat mesures en aquest sentit. 

comenta el fet de tenir un lobby potent a europea fa que 
tinguem facilitat per vehicular fons. És important que hi tinguem un rol en la 
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és la pagesia i cal avançar cap a un model de desenvolupament rural sostenible. 
També es considera imprescindible conèixer millor els fons europeus destinats a 
agricultura ja que tenen una finalitat ambiental explicita i les entitats de custòdia 

Projecte Life Terracescape, a l’illa d’Andros, Grècia. Projecte liderat per 
cal de l’illa que ens van contactar gràcies al 

projecte LANDLIFE finalitzat el 2014 i que ens va posicionar europeu. 
Bàsciament el rol de la XCN és assessorar en el procés de disseny i 
implementació d’una estratègia de custòdia a la illa. Estem al 2n any d’un 

Projecte RETA. Ajut del Ministerio de Agricultura per a la innovació de grups 
s formalitzar una 

xarxa d’espais test a l’Estat Espanyol, publicar una guia pràctica i 
a prova pilot a Catalunya i Extremadura. L’agroecologia i la 

conservació del patrimoni natural formaran part de tots els estadis i 

Erasmus +. Accés a la terra a joves agricultors agroecològics. Fa 10 anys 
ja que és el principal factor 

limitant de la incorporació de la nova pagesia. El projecte pretén formar a 
les entitats del projecte en les principals eines i estratègies que permeten 
facilitar l’accés a la terra, així com compartir coneixements entre 
professionals i guiar les entitats en la consecució dels seus objectius. 

finançat pel programa 
H2020 de la CE amb 6 milions d’euros, té 18 socis europeus i està enfocat 
principalment a recerca bàsica. L’objectiu principal del projecte és analitzar 
els models de desenvolupament rural més exitosos a Europa, definir els 

s factors o variables d'èxit i, finalment, definir unes propostes 

Actualment, la XCN forma part d’un projecte LIFE per a la creació i impuls de la 
i. El projecte consisteix en la 

implementació de diverses proves pilot d’iniciatives de conservació cívica i privada 
ne la seva utilitat. La XCN ha liderat una línia de treball sobre 

orporar en els pròxims 

l fet de tenir un lobby potent a europea fa que 
tinguem facilitat per vehicular fons. És important que hi tinguem un rol en la 



 
 

La XCN també forma part de la Xarxa Internacional per a la Conservació del 
Territori (ILCN) i en Jofre Rodrigo ocupa un 
2020 tindrà lloc el 3r Congrés intern
organitzat conjuntament a
aprofitar aquesta fita per posar el debat de la conservació a l’agenda política 
Catalana. 

 

VIII.- Resultats econòmics 2018 i pressupost 2019

Montse Camps (XCN) expl
de febrer ja es varen presentar els resultats provisionals i consolidats XCT/XVAC, 
ara cal aprovar el resultat
amb la normativa que marcada pel fet de ser e
presentació dels comptes anuals a registre.

L’any 2018 es tanca amb uns beneficis de 24.185
fons propis de l’entitat, que eren de 45.112
novetats positives. Al 2016 va haver
provisionats i pendents de resolució IVA del TEAR per valor de 27.610,68
d’avui podem dir que es recuperaran 13.043,98
d’interessos. Un total de 13.948,34
de l’entitat. 

Del balanç de pèrdues i guanys destaca l’important augment dels contractes de 
serveis, cosa positiva ja que no es depèn tant de subvencions,
de les despeses financeres, que en anys anteriors havien estat molt altes, i que 
per sort, degut a una millora en el pagament de l’ajut estructura de la Generalitat 
de Catalunya, s’han reduït significativament. 

Es sotmeten a votació e
unanimitat dels assistents.

Sandra Carrera (XCN) 
estructural del Departament de Territori i Sostenibilitat, que per aquest 2019 és 
de 200.000 euros, preveie
de la fusió amb la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya, i que anirà 
destinat a la promoció del voluntariat ambiental, i més en concret, a finançar 
plans de voluntariat per a les entitats ambienta

Per altra banda, destaca l’ajut Ruralization provinent d’un ajut H2020, que 
permetrà tenir una nova persona a mitja jornada, i se’n destaca com a positiu que 
és finançat al 100% i que paguen una bestreta important a l’inici, que també 
ajuda a millorar la tresoreria de l’entitat.

també forma part de la Xarxa Internacional per a la Conservació del 
i en Jofre Rodrigo ocupa un lloc a la junta directiva. A l’a

2020 tindrà lloc el 3r Congrés internacional de la ILCN a Barcelona.
organitzat conjuntament amb la Fundació Catalunya la Pedrera i al XCN. Cal 
aprofitar aquesta fita per posar el debat de la conservació a l’agenda política 

Resultats econòmics 2018 i pressupost 2019 

explica el tancament de l’any 2018. Tot i que a l’assemblea 
de febrer ja es varen presentar els resultats provisionals i consolidats XCT/XVAC, 
ara cal aprovar el resultat de la XCT del 2018, tancat i auditat, 

que marcada pel fet de ser entitat declarada d’u
presentació dels comptes anuals a registre. 

L’any 2018 es tanca amb uns beneficis de 24.185€ que passaran augmentar els 
que eren de 45.112€ i seran de 69.297€ a més amb 

novetats positives. Al 2016 va haver-hi una disminució dels excedents, 
provisionats i pendents de resolució IVA del TEAR per valor de 27.610,68
d’avui podem dir que es recuperaran 13.043,98€, més  904,36
d’interessos. Un total de 13.948,34€ que passaran a incrementar els fons propis 

Del balanç de pèrdues i guanys destaca l’important augment dels contractes de 
serveis, cosa positiva ja que no es depèn tant de subvencions, i també la reducció 
de les despeses financeres, que en anys anteriors havien estat molt altes, i que 
per sort, degut a una millora en el pagament de l’ajut estructura de la Generalitat 
de Catalunya, s’han reduït significativament.  

Es sotmeten a votació els resultats econòmics 2018 i queden aprovats per 
unanimitat dels assistents. 

 presenta el pressupost del 2019, destacant l’ajut 
estructural del Departament de Territori i Sostenibilitat, que per aquest 2019 és 
de 200.000 euros, preveient 50.000 euros més que l’any passat, com a resultat 
de la fusió amb la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya, i que anirà 
destinat a la promoció del voluntariat ambiental, i més en concret, a finançar 
plans de voluntariat per a les entitats ambientals. 

Per altra banda, destaca l’ajut Ruralization provinent d’un ajut H2020, que 
permetrà tenir una nova persona a mitja jornada, i se’n destaca com a positiu que 
és finançat al 100% i que paguen una bestreta important a l’inici, que també 

la tresoreria de l’entitat. 
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també forma part de la Xarxa Internacional per a la Conservació del 
lloc a la junta directiva. A l’abril de 

acional de la ILCN a Barcelona. Serà co-
mb la Fundació Catalunya la Pedrera i al XCN. Cal 

aprofitar aquesta fita per posar el debat de la conservació a l’agenda política 

ot i que a l’assemblea 
de febrer ja es varen presentar els resultats provisionals i consolidats XCT/XVAC, 

 per tal de complir 
ntitat declarada d’utilitat i la 

€ que passaran augmentar els 
€ i seran de 69.297€ a més amb 

hi una disminució dels excedents, 
provisionats i pendents de resolució IVA del TEAR per valor de 27.610,68 €.  A dia 

904,36€, en concepte 
€ que passaran a incrementar els fons propis 

Del balanç de pèrdues i guanys destaca l’important augment dels contractes de 
i també la reducció 

de les despeses financeres, que en anys anteriors havien estat molt altes, i que 
per sort, degut a una millora en el pagament de l’ajut estructura de la Generalitat 

ls resultats econòmics 2018 i queden aprovats per 

el pressupost del 2019, destacant l’ajut 
estructural del Departament de Territori i Sostenibilitat, que per aquest 2019 és 

nt 50.000 euros més que l’any passat, com a resultat 
de la fusió amb la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya, i que anirà 
destinat a la promoció del voluntariat ambiental, i més en concret, a finançar 

Per altra banda, destaca l’ajut Ruralization provinent d’un ajut H2020, que 
permetrà tenir una nova persona a mitja jornada, i se’n destaca com a positiu que 
és finançat al 100% i que paguen una bestreta important a l’inici, que també 



 
 

Destaca també els ajuts de garantia juvenil del SOC que funcionen molt bé, i que 
per tercer any ens ha permès finançar 3 persones a jornada complerta durant 6 
mesos.  

També menciona que s’està en procés de licitació per la gesti
ambiental del portal del xarxanet.org, que es preveu es resolgui al setembre i que 
permetrà finançar una persona a 25 hores durant els 

Es sotmet a votació els resultats econòmics 2018 i 
aprovat per unanimitat dels assiste

 

IX.- Votació del nou logotip de la XCN

Totes les persones amb dret a vot disposen de 3 gomets, amb els quals poden 
votar 1 o diverses de les propostes de logotip presentades (4 propostes). El 
recompte de vots és el següent: 

- Proposta 1: 10 vots

- Proposta 2: 46 vots (60% del total dels vots)

- Proposta 3: 14 vots 

- Proposta 4:  6 vots 

S’aprova que el nou logotip sigui la 2a opció:

 

X.- Precs i preguntes 

Quim Pou (La Sorellona) proposa
temes de conservació a Catalunya per
com a nivell de voluntariat o bé de divulgació.

Marc Vilahur (XCN) comenta que s’està treballant en un nou congrés del tercer 
sector ambiental. 

Destaca també els ajuts de garantia juvenil del SOC que funcionen molt bé, i que 
per tercer any ens ha permès finançar 3 persones a jornada complerta durant 6 

També menciona que s’està en procés de licitació per la gesti
ambiental del portal del xarxanet.org, que es preveu es resolgui al setembre i que 
permetrà finançar una persona a 25 hores durant els propers 4 anys.

Es sotmet a votació els resultats econòmics 2018 i pressupost 2019 que 
aprovat per unanimitat dels assistents. 

Votació del nou logotip de la XCN 

Totes les persones amb dret a vot disposen de 3 gomets, amb els quals poden 
votar 1 o diverses de les propostes de logotip presentades (4 propostes). El 
recompte de vots és el següent:  

Proposta 1: 10 vots 

sta 2: 46 vots (60% del total dels vots) 

Proposta 3: 14 vots  

 

S’aprova que el nou logotip sigui la 2a opció: 

 

Quim Pou (La Sorellona) proposa fer una trobada tècnico divulgativa anual en 
Catalunya per compartir experiències, tant a nivell tècnic 

com a nivell de voluntariat o bé de divulgació. 

comenta que s’està treballant en un nou congrés del tercer 
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Destaca també els ajuts de garantia juvenil del SOC que funcionen molt bé, i que 
per tercer any ens ha permès finançar 3 persones a jornada complerta durant 6 

També menciona que s’està en procés de licitació per la gestió de l’àmbit 
ambiental del portal del xarxanet.org, que es preveu es resolgui al setembre i que 

propers 4 anys. 

supost 2019 que queda 

Totes les persones amb dret a vot disposen de 3 gomets, amb els quals poden 
votar 1 o diverses de les propostes de logotip presentades (4 propostes). El 

fer una trobada tècnico divulgativa anual en 
compartir experiències, tant a nivell tècnic 

comenta que s’està treballant en un nou congrés del tercer 



 
 

Quim Pou (La Sorellona)
Generalitat pel que fa als ajuts de custòdia i educació ambiental
caldria fer més pressió ja que e

Marc Vilahur (XCN) explica que s’ha contactat amb Departament d’Economi
cal estudiar si és necessari iniciar una via legal. 

Sara Pont (DTES) anima a les entitats a emprendre aquesta via legal per intentar 
pal·liar aquesta situació. 

Eli Bonfill (Graëllsia) comenta que cal repensar els grups de treball, ja que costa
molt tirar-los endavant.  

Ramon Ferré (GEPEC) comenta que a R
naturalistes però fa 3 o 4 anys que no es fan. Les entitats són petites i 
desestructurades. Proposen que la gent jove que forma part d’aquestes entitats 
petites els aglutinem a la XCN
promoure la conservació. Ells tenen experiències que podríem compartir entre 
tots. 

  
El President   
Marc Vilahur   
    

(La Sorellona) també comenta la situació dels impagaments de la 
ralitat pel que fa als ajuts de custòdia i educació ambiental

caldria fer més pressió ja que el tema és crònic i no s’avança amb la qüestió.

explica que s’ha contactat amb Departament d’Economi
cal estudiar si és necessari iniciar una via legal.  

anima a les entitats a emprendre aquesta via legal per intentar 

comenta que cal repensar els grups de treball, ja que costa

comenta que a Ripoll es van fer unes jornades de joves i 
però fa 3 o 4 anys que no es fan. Les entitats són petites i 

desestructurades. Proposen que la gent jove que forma part d’aquestes entitats 
a la XCN i hi hagi una coordinació per anar tots plegats

. Ells tenen experiències que podríem compartir entre 

   El Vicepresident (absència secretària)
   Pere Josep Jiménez  
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dels impagaments de la 
ralitat pel que fa als ajuts de custòdia i educació ambiental. Es comenta que 

l tema és crònic i no s’avança amb la qüestió. 

explica que s’ha contactat amb Departament d’Economia, però 

anima a les entitats a emprendre aquesta via legal per intentar 

comenta que cal repensar els grups de treball, ja que costa 

ipoll es van fer unes jornades de joves i 
però fa 3 o 4 anys que no es fan. Les entitats són petites i 

desestructurades. Proposen que la gent jove que forma part d’aquestes entitats 
i hi hagi una coordinació per anar tots plegats a 

. Ells tenen experiències que podríem compartir entre 

El Vicepresident (absència secretària) 
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