
Acta 69a. Reunió de la Junta de la Xarxa per a la 
Conservació de la Natura 
 
Dia i hora: dijous 19 de setembre del 2019, de 11:00h a 14:00h 
 
Lloc: Oficina 24 – Barcelona 
 
 

Membres: Marc Vilahur (President - Fundació Emys), Pere Josep Jiménez (Vicepresident - 
GNF), Cristina Sánchez (Tresorera – SEO/BirdLife), Josep Muntadas (Associació 
Mediambiental La Sínia), Jordi Camprodon (CTFC), Carles Castell (Diputació de Barcelona), 
Ignasi Puig (Fundació ENT), Lluís Pagespetit (Fundació Vincles), Marc Torrents (GEPEC- 
Ecologistes de Cat.) Eduard Furró (GOB-Menorca), Jordi Puig (Llavors Orientals), Sílvia Gili 
(Sèlvans), Manel Gazo (Submon) i Carme Casas (Universitat de Vic). 
 
Convidats: 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), Xavier Martí 
(Associació Hàbitats), Damià Sànchez (Associació Trenca).  
 
 
Ordre del dia: 
 
1. Acta anterior Junta XCN 
2. Marc laboral i organigrama XCN 
3. Estratègia d’incidència política de la XCN 
4. Governança de la ELCN i Eurosite 
5. Càpsules formatives entitats ambientals XCN 
6. Reunions entitats ecologistes 
7. Taula Salut i Natura 
8. Grups de Treball XCN 
9. Torn obert de paraules 

 
 
Prèviament a l’ordre del dia, Marc Vilahur (MV) explica com va anar la reunió amb 
el Conseller Josep Rull a la presó de Lledoners el passat dissabte, i la reunió amb la 
Marta Subirà, secretària de Medi Ambient, el passat dilluns. 
 
En ambdós casos es posa molta expectació i confiança en la creació de l’Agència del 
Patrimoni Natural, i del Fons de Patrimoni Natural que ha de començar a dotar-se a 
partir de gener 2020. El Conseller Rull ens va recomanar que ens reuníssim amb el 
VicePresident Pere Aragonès, per exposar-li la situació econòmica de les entitats i la 
necessitat de cercar vies de finançament per l’estructuració del tercer sector 
ambiental. 
 
S’acorda que es crearà una comissió de treball per definir com s’ha d’estructurar el 
fons de Patrimoni Natura, i de quina manera ha de garantir un finançament estable 
per a les entitats ambientals. És important definir-lo abans que es comenci a dotar, 
per tal que DTES ho pugui integrar en la proposta de definició del fons. 
 
També s’explica que la Marta Subirà es va comprometre a organitzar una reunió 
amb les entitats ambientals per explicar la situació actual respecte dels ajuts 



previstos per part del Departament (ajuts de custòdia, ajuts d’espais naturals, ajuts 
educació ambiental i ajuts d’aprenentatge servei). 
 

1. Actes anteriors 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la darrere Junta del 2 de juliol de 2019. 
 

2. Marc Laboral i organigrama XCN 
 

Sandra Carrera (SC) presenta la proposta de trams salarials de la XCN. També 
explica la dificultat d’incrementar el preu per km dels desplaçaments amb cotxe 
privat dels treballadors de la XCN degut als requeriments de les subvencions 
públiques (dificultat de justificar preus superiors a aquest import).  
 
Es proposa fer una sessió monogràfica sobre l’organització interna de l’equip tècnic 
i com reforçar algunes àrees claus com pot ser la de comunicació.  
 
MV destaca la necessitat d’una estratègia de comunicació forta. En Manel Gazo 
(MG) demana que concretem quantes persones hi ha per àrea i si hi ha 
responsables. La SC aclareix que actualment no hi ha responsables d’àrea però que 
cal anar definint-lo. 
 
Carles Castell (CC) demana que es treballi amb el fons de sostenibilitat per afrontar 
indemnitzacions. Jordi Camprodon (JC) demana que els treballadors estiguin lligats 
laboralment per projectes. CC recomana tenir uns fons bàsics per mantenir una 
plantilla mínima i que la resta es vinculi per projectes fins que la llei ho permeti. 
Eduard Furró (EF) demana que tot l’equip tècnic sigui conscient de la situació. Pere 
Josep Jiménez (PJ) informa sobre les possibles retallades que poden venir de la 
Generalitat degut a la situació econòmica del país. CC recomana també assumir 
tasques per part dels membres i la junta quan calgui per no carregar el capítol 1 de 
despeses.  
 
S’aprova el marc el marc laboral presentat i queda pendent d’aprovació 
l’organigrama. 
 
 

3. Estratègia d’incidència política de la XCN 
 
Jofre Rodrigo (JR) explica que hi ha 3 nivells d’incidència política: davant qüestions 
concretes i puntuals; acompanyant a les entitats membres, i en els àmbits 
estratègics.  
 
Cristina Sànchez (CS) comenta que s’ha de ser més àgil. Al juny quan es va haver 
de donar una resposta ràpida davant les declaracions de la Consellera DARP, es va 
gestionar de manera molt lenta, i d’aquesta manera es perd impacte. 
 
S’acorda aprovar el model proposat d’incidència política, i a partir d’aquí elaborar 
un protocol clar, i treballar per definir un posicionament clar de les diferents àrees 
de treball. A partir d’aquí, delegar en l’equip la capacitat de donar una resposta 
ràpida quan sigui necessari, i en casos estrictament necessaris, validar-hi de 
manera àgil per la Junta.  



 
Es comenta que l’acompanyament a les entitats s’ha de fer només als membres. 
MG comenta que potser es pot fer segons una tarifa a no membres. Però no es veu 
clar. Millor animar-les a fer-se sòcies. 
 
MV comenta que també cal considerar la Plataforma que la CS està articulant amb 
Ecologistes en Acció, Ecologistes de Catalunya, Depana, etc. 
 
Jordi Puig (JP) comenta que cal vigilar, perquè en alguns casos es poden perdre 
moltes hores dels tècnics per treballar a fons algunes qüestions, i que el seu 
impacte sigui baix. Com va passar amb la PAC, que s’hi va treballar molt i finalment 
va servir de molt poc, perquè no es van considerar les propostes fetes per la XCT. 
 
Ignasi Puig (IP) comenta que en anys anteriors la XCT ho havia fet molt, i que era 
de les poques entitats que ho feien. I cal que algú ho faci. Per tant, potser cal veure 
de no solapar-nos amb altres entitats, però hem de garantir que realment algú ho 
està fent. I en temes molt específics que afecten a la XCN, cal seguir-ho fent. 
 
El més important és definir el discurs i el posicionament en línies específiques: 
model agrari, ramader, forestal, fluvial, etc (també aprofitar temes estrella com 
canvi climàtic, incendis, etc). 
 
S’acorda que es crearà un grup de treball de la Junta per treballar amb l’equip 
tècnic un document de posicionament. Que també es posarà a disposició i debat de 
la comissió ètica.  
 
Un cop elaborat, enviar aquests documents a tothom que pugui tenir algun vincle i 
interès en cada àmbit. 
 

4. Governança ELCN i Eurosite 
 

JR explica la situació del nou LIFE per crear la ELCN. CS comenta que vigilem 
perquè hi ha la Fundació Artemisa (que representa els interessos de la caça i que és 
contrària a la defensa ambiental). SEO/BirdLife ha rebutjat l’oferta d’entrar al 
projecte. 
 
La voluntat de la Comissió Europea és unir en un mateix projecte la propietat 
privada i entitats de conservació.  
 
Cal valorar si realment hi entrem, ja que el pressupost és molt limitat, i cal veure si 
és realment estratègic ser-hi.  
 
JR comenta que s’està treballant perquè Eurosite, com a entitat que ja té una 
estructura, assumeixi el lideratge de l’ELCN. Una opció és de moment formar part 
del projecte, i si al novembre (quan està previst que s’aprovi a l’assemblea 
Eurosite) es veu que no s’acaba de constituir la ELCN, llavors valorem que fem. 
 
JR explica la preparació del 3r Congrés Internacional de Conservació Privada. 
 



5. Capsules formatives entitats ambientals XCN: comunicació i 
incidència política 
 

SC i JR expliquen les propostes de les dues jornades. I que la idea és reforçar les 
entitats i capacitar-les en aquests àmbits. Es preveuen a la tardor. I orientades a 
que hi participin el màxim d’entitats membres.  
 
MV comenta que també podria venir la Marta Vall-llosera, que també està al 
European Environmental Bureau, que fa incidència a nivell europeu. O algú de 
SEO/BirdLife de Madrid que porten les campanyes d’incidència política. 
 

6. Reunions entitats ecologistes 

 
CS comenta com han anat les reunions amb Ecologistes en Acció, Ecologistes de 
Catalunya, SCEA, i Depana. I la voluntat de crear una Plataforma no formal per 
repartir les feines que cadascú sap fe, i compartir canals de comunicació. 
 
També es comenta que cal coordinar-se bé amb el col·lectiu conservació.cat 
 
MV explica que es preveu la dissolució de l’O3sac abans de final d’any. 
 

7. Taula Salut i Natura 

 

La SC posa al dia la junta sobre el desenvolupament de la Taula i els propers 
passos previstos. CC pregunta si Dept Agricultura s’adherirà al grup promotor de la  
Taula. SC respon que en principi no però que es va intentar (a través de la Montse 
Barniol). Cal continuar-hi treballant pq la Direcció d’Ecosistemes Forestals seria clau 
integrar-la. Cal parlar amb la Consellera d’Agricultura també (hem fet petició de 
reunió). 
 
Queda pendent decidir com es finança la Taula a mig-llarg termini. De moment a 
través del conveni caixes Som Natura i Coperfield ho treballa. 
 
S’explica com està el funcionament del III Congrés Internacional El Potencial dels 
boscos en la salut, que la XCN coorganitza amb Sèlvans. S’explica que les despeses 
estan cobertes però hi ha pocs inscrits respecte les planificacions inicials. CS 
proposa que la XCN organitzi un workshop a posteriori per treballar la temàtica a 
nivell català i que serveixi per traslladar els resultats del congrés.  
 
La Junta demana que es faciliti la participació dels membres de la XCN al Congrés 
(fent webinars, fent descomptes o el què es cregui convenient per part del comitè 
organitzador). 
 

8. Grups de Treball XCN 

 

SC explica que cal repensar els Grups de Treball que fins ara eren específicament 
de custòdia. I cal veure com s’adapten al Pla Estratègic que estem elaborant.  
Cal definir bé la seva funció i el seu funcionament. 
 



S’acorda que un cop aprovat el Pla Estratègic es redefiniran. I que de cara al 2020 
no hi haurà pressupost assignat.  
 
PJ proposa que els Grups de Treball podrien validar els posicionaments que es 
treballin en el camp d’incidència política. 
 

9. Torn obert de paraules 

 
SC explica la iniciativa comuna proposada per la XCN en motiu de la Vaga pel Clima del 27 
de setembre: anar a la manifestació amb pancarta XCN i gravar un vídeo. 
 
S’acorda celebrar la propera reunió XCN el 29 d’octubre a Vic de 11h a 14h, de manera 
extraordinària per treballar el Pla Estratègic i estratègia de comunicació. 
 
MV explica que la situació econòmica del FRECT és actualment molt crítica. I cal veure quin 
rol tenim. 
 
MV comenta que ens han proposat entrar a formar part de l’European Environtmental 
Bureau. 
 
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  

        


