
Acta 68a. Reunió de la Junta de la Xarxa per a la 
Conservació de la Natura 
 
Dia i hora: dimecres 2 de juliol del 2019, de 11:00h a 14:00h 
 
Lloc: Universitat de Vic – UVic Miramarges - Sala T0103 
 
 

Membres: 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), Marc Torrents (GEPEC- 
Ecologistes de Cat.) i Eduard Furró (GOB-Menorca), Jordi Puig (Llavors Orientals), Manel 
Gazo (Submon) 
 
Convidats: Miquel Rafa i Susanna Izquierdo (Comissió Experts - Fundació Catalunya La 
Pedrera), Josep Maria Mallarach (Comissió Experts), Jofre Rodrigo (Coordinació tècnica i 
Relacions Internacionals XCN) i Sandra Carrera (Coordinació Econòmica i Relacions 
Institucionals XCN) 
 
Excusen assistència: Judit Perarnau (Secretària - Consorci del Lluçanès), Sílvia Gili 
(Associació Sèlvans), Jordi Camprodon (CTFC), Lluís Pagespetit (Fundació Vincles) i Carme 
Casas (UVic) 
 
 
Ordre del dia: 
 
1. Acta anterior Junta XCN 
2. Actualització membres i quotes XCN 
3. Valoració UCM 2019 i nova proposta 2020 
4. Donatius i ajuts canalitzats a entitats (arrodoniment solidari, curses, dinars 
solidaris, ajuts europeus, etc) 
5. Àrea internacional: Congrés ILCN, Xarxa ELCN, etc. 
6. Canal Parlament i incidència política 
7. Dissolució O3sac i estructuració TSAC 
8. Jornada Anual XCN i Congrés TSAC 
9. Aprovació ràpida: 

• Inventari 2019 
• Posicionament limitacions ajuts Fundación Biodiversidad 
• Personal XCN 
• Periodicitat reunions Junta XCN 

10. Torn obert de paraules 
 

S’acorda modificar l’ordre del dia per tal de poder incorporar un nou punt, vinculat 
al posicionament sobre el rol de les entitats membres en la gestió del territori per a 
la prevenció d’incendis. 
 

1. Actes anteriors 
 
Aprovació acta anterior.  
 

2. Actualització membres i quotes XCN 
 

Jofre Rodrigo (JR) exposa la situació d’altes i baixes actuals fruit de la fusió entre 
XCT i XVAC i el nou sistema de quotes.  



 
Es proposa que potser es podria crear una quota per a simpatitzants. Podria servir 
per a persones físiques. 
 
És important la representativitat d’algunes entitats que s’han donat de baixa. Cal 
veure com se les incorpora. 
 
JR explica que ens falten 85 entitats per enviar el formulari d’actualització de 
dades. En el cas dels ajuntaments es pot girar quota perquè coneixem el seu 
nombre d’habitants. En el cas de les entitats cal que ens passin la informació per 
saber quin pressupost tenen. 
 
En el cas d’algunes entitats proposen pagar una quota proporcional al pressupost 
de l’àrea de medi ambient. En el cas d’altres entitats (com la Diputació de 
Tarragona, Diputació de Girona, Consorci del Delta del Llobregat, etc.) no veuen 
clar pagar la nova quota proposada. S’ha de valorar si es pot també fer una quota 
corresponent a l’àrea de medi ambient. 
 
S’aprova girar el rebut de quota a aquells membres que ja sapiguem quina quota 
els hi correspon. I veiem com responen.  
 
S’aprova explorar la figura de simpatitzant de persones físiques per aquells que no 
poden pagar la quota.  
 

3. Valoració i nou format UCM 
 
SC explica els resultats de la Ultra Clean Marathon (UCM) i exposa la proposta de 
nou format. Bàsicament es vol reduir la complexitat de la cursa, canalitzar més 
diners a les entitats a través d’equips que paguin 1.000eur i que participaran en 
format competitiu, seguint altres models com la Trailwalker d’Intermón Oxfam, o 
l’Oncotrail. 
 
Es constata que hi ha pocs diners canalitzats cap a les entitats tot i tenir un 
pressupost molt elevat. També hi ha el problema de multiplicitat d’objectius i cal 
ser més concrets i efectius. 
 
És imprescindible quin objectiu es busca: comunicació, visibilitat entitats, captació 
de fons, recollida de residus, etc. A part, la cursa pot tenir subtemes o sub-
objectius internament o per equips. 
 
L’agència de residus està interessada en crear una etiqueta o certificat de 
sostenibilitat de les curses i podria ser la UCM. Però cal tenir en compte que hi ha 
saturació de curses al territori i generen molts problemes.  
 
La UCM es sobreposa amb la Setmana de la Natura i cal pensar bé si és positiu o 
no.  
 
S’acorda reduir a un dia el format de la cursa. I es proposa reduir l’èpica de la cursa 
ja que ens allunya dels nostres objectius.  
 
Es proposa incorporar la UCM a la Setmana de la Natura per no confondre el 
missatge i reforçar-lo. També es demana millorar professionalment la comunicació 
de la XCN. 
 
No hem d’anar a resoldre els problemes de l’administració (parlant de l’agència de 
residus) i hem de fer el nostre projecte. També es destaca l’estrés que genera 
aquest projecte i la Setmana de la Natura a l’equip i cal prioritzar esforços. 



 
CS diu que la junta ha de decidir l’objectiu i l’equip ha de presentar opcions per tal 
de poder prendre una decisió sobre la seva viabilitat. 
 
 

4. Donacions i ajuts canalitzats a les entitats 
 

La SC explica la reunió amb Worldcoo per la donació a través dels arrodoniments en 
les compres.  
 
Manel Gazo. Cal pensar com això beneficiaria a la XCN i després ja es canalitzaran. 
 
Cristina S. La Xarxa no ha de fer de canalitzador de diners sinó reforçar-se per ser 
efectiva en els objectius establerts (polítics, d’assessorament, de comunicació, 
etc.). 
 
Miquel R, cal pensar gran i anar a plantejar solucions per problemàtiques concretes 
i prioritàries. Per exemple, buscar un gran fons per a la biodiversitat (ja que 
l’administració no respon) o pel canvi climàtic... 
 
Marc V, proposa que es facin campanyes temàtiques recurrents i que la XCN es 
quedi un %. 
 
Hi ha un problema de definir l’ètica darrera les donacions i les empreses vinculades. 
Cal apretar perquè la fiscalitat ambiental es potenciï per tal de finançar conservació 
de la natura.  
 
JMMallarach, cal fer lobby pel qui contamina paga.  
 
 

5. Dissolució O3SAC i estructuració TSAC 
 

MV explica que fa 10 dies es va aprovar per assemblea la dissolució de l’O3sac. CST 
i F.Catalana de l’Esplai van votar en contra de la dissolució, i SCEA i XCN a favor. 
SCEA actualment porta la secretaria de l’O3sac.  
 
S’ha proposat fer reunions amb Ecologistes de Catalunya, Ecologistes en Acció i 
Depana. Són entitats actives en incidència política, i cal coordinar-nos amb elles. 
Depana ocupa actualment diverses vocalies o representativitat d’espais importants 
per fer aquesta incidència. Per exemple, Federació de Caça, Consell de Protecció de 
la Natura, etc. 
 

6. Jornada Anual XCN i Congrés TSAC 
 

JR explica que cal valorar si hem de tornar a plantejar un Congrés del Tercer Sector 
Ambiental o bé ho hem centrar en un Congrés de Conservació de la Natura. 
 
MV planteja que es podria organitzar el Congrés de manera coordinada amb 
aquestes entitats de segon nivell o entitats molt representatives. Es planteja que 
podria ser al febrer del 2020. 
 
Damià Sànchez (DS) explica que a Lleida s’estan organitzant entre 6 entitats per 
poder fer xarxa a nivell de compartir experiències, lobby, etc. 
 
MV exposa que Cristina Sànchez pot liderar les reunions amb aquestes entitats per 
crear una taula de treball, de manera coordinada amb presidència i equip tècnic. 



Aquesta taula gestionarà dos qüestions claus: incidència política i organització 
Congrés TSAC.  
 
MR creu que el titular d’aquest Congrés hauria de ser tipus “Per una estructuració 
eficient del Tercer Sector Ambiental”. PJJ comenta que hauria de servir per definir 
la governança del TSAC. 
 
MV presenta una primera proposta de programa, on es proposa portar diferents 
ponents internacionals de referència, i crear taules de debat amb diversos actors 
(administració pública, empreses, entitats, centres de recerca, etc.). 
 
CC opina que valdria la pena treballar primer de portes endins, que tenim molta 
feina a estructurar-nos i organitzar-nos, abans de crear taules amb nous actors.  
 
S’aprova que al febrer és molt aviat per poder-lo haver treballat bé prèviament. 
Seria molt més idoni poder-lo fer a la tardor. 
 
MV comenta que conjuntament amb en Pere Josep proposen recuperar la Comissió 
Executiva que ja havia existit. I que aquesta es reuneixi mensualment.  
 
 

7. Posicionament rol entitats tercer sector en la gestió del territori per 

a la prevenció d’incendis 

PJJ comenta la situació catastròfica del gran incendi produït a Terres de l’Ebre. La 
seva afectació i les declaracions que s’han fet en relació a la gestió del territori per 
a la prevenció d’incendis. Des de la conselleria d’Agricultura s’han fet declaracions 
molt desafortunades. 
 
Cal reclamar dades sobre el pressupost destinat a polítiques agràries que van en 
contra d’una bona gestió del territori (ramaderia intensiva, gestió forestal no 
sostenible, etc.). Cal potenciar la pagesia ecològica i sostenible local, i premiar 
aquella ramaderia i pagesia que ho estan fent bé. Cal destinar més pressupost a la 
prevenció i a la gestió sostenible del territori. 
 
CC proposa que ens fem nostra el discurs dels bombers, que és molt encertat i a 
més socialment ha arribat molt. 
 
MV comenta que aquesta setmana es presentarà una proposta de comunicat, 
perquè el validi la Junta i es pugui difondre. Considera que cal tenir veu pròpia, i no 
condicionar la nostra veu a les peticions del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
 

8. Qüestions ràpides a comunicar o aprovar 

 

• Posicionament XCN Agència Patrimoni Natural 

Des del Centre de la Propietat Forestal han fet una al·legació perquè es rectifiqui la 
part que especifica que de les seves dues vocalies atorgades al CPF una sigui cedida 
al CTFC. S’aprova rectificar i eliminar aquesta petició. 
 

• Rol XCN governança ELCN 

Miquel Rafa explica que s’estan fent vàries reunions per l’organització del Congrés 
Internacional de Conservació Privada que es farà a l’abril a Barcelona. 



També s’està treballant per definir la governança de la xarxa europea per veure qui 
assumeix el rol de lideratge.  
 

• Nota de premsa ajuts i reunió assessor President 

S’està preparant una nota de premsa per denunciar la situació actual de falta 
d’ajuts per finançar els projectes de les entitats. S’aprofitarà la reunió amb 
l’assessor econòmic del President, Salvador Esteve, per reclamar que es solucioni 
aquest tema. 
 

• Inventari 2019 

JR explica que s’està acabant de recollir les dades de l’inventari i que sorgiran 
conclusions interessants per tenir dades més analítiques.  
 

• Periodicitat reunions Junta XCN 

Es comenta que enlloc d’una Comissió Executiva és millor augmentar la periodicitat 
de les reunions. S’aprova que es faran reunions mensuals a partir d’ara ja que cada 
cop hi ha més temes a tractar que són molt estratègics i cal fer l’esforç. La propera 
reunió s’acorda que sigui a principis de setembre. 
 

9. Torn obert de paraules 

 
 
I sense cap punt més a destacar finalitza la reunió a les 14:45h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El President      El Vicepresident (absència secretària) 

Marc Vilahur      Pere Josep Jiménez  

        


