
Acta 20a. Reunió Extraordinària de la Junta de la Xarxa per a 
la Conservació de la Natura 
 
Dia i hora: dimarts 12 de novembre de 2019, de 11:00h a 14:00h 

 
Lloc: Aula F110, Edifici Miramarges, Universitat de Vic 

 
 

Assistents: Marc Vilahur (President - Fundació Emys), Damià Sànchez (Associació Trenca), 
Jordi Camprodon (CTFC), Marc Torrents (GEPEC- Ecologistes de Cat.), Eduard Furró (GOB-
Menorca) i Carme Casas (UVic). 
 
Assistents Zoom: Pere Josep Jiménez (Vicepresident - GNF), Cristina Sánchez (Tresorera – 
SEO/BirdLife) 
 
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), Josep Muntadas (Associació Mediambiental La Sínia), Carles Castell 
(Diputació de Barcelona), Lluís Pagespetit (Fundació Vincles), Ignasi Puig (Fundació ENT),  
Jordi Puig (Llavors Orientals) i Sílvia Gili (Sèlvans) i Manel Gazo (Submon). 
 
 
Ordre del dia: 
 

1. Pla Estratègic XCN 2020-2030 

EF comenta que creu que no cal ser molt ambiciós respecte a la durada del pla, ja 
que l’entorn actualment és molt canviant. Generalment, un Pla Estratègic s’estima 
per a uns 4 o 5 anys. I també comenta que és més un document d’intencions que 
no pas tant un pla estratègic. EF demana perquè es fa servir el concepte 
conservació cívica-privada. 
 
CC creu que és un pla molt ambiciós i que cal tenir clar si es pot aplicar per part de 
l’equip.  
 
MT coincideix amb l’EF i la CC que és un pla molt ambiciós i que 10 anys són molts. 
I tenim el risc de no poder-lo complir.  
 
JC creu que efectivament és un pla molt ambiciós, i que cal marcar bé la 
responsabilitat que té l’administració pública i la que pot assumir la XCN. I cal 
prioritzar bé les accions.  
 
MV comenta que aquest document és més un pla director que un pla estratègic. Un 
pla estratègic no pot ser a més de 5 anys. Per tant, cal adaptar aquest document. 
Creu que estaria molt bé establir una visió a l’inici que defineixi bé el que pretén 
aquest pla director.  
 
Caldria també definir el resultat esperat de cada objectiu. Això clarifica molt més 
perquè fem les coses, i és un retorn molt clar cap a les entitats. Alhora defineix la 
responsabilitat de les entitats, de l’administració i de la pròpia XCN. 
 
CS comenta que és important marcar uns indicadors que mesurin si realment 
estem assolint els reptes marcats. 
 
PJJ diu que és un pla molt complex, però que llavors es pot aterrar amb els plans 
d’acció anuals. I amb períodes de revisió del document. Cal revisar el nom de cívic i 



privat, i poder canviar-ho per governança dels espais naturals, o algun concepte 
més clar. Cal una periodització. 
 
Cal fer visible que la XCN està treballant per les entitats.  
 
DS creu que el document està molt bé. Creu que cal potenciar el rol de les entitats 
en els espais de governança actuals, com pot ser el Consell de Protecció de la 
Natura, Consell de Caça i Pesca, etc. Un altre tema estratègic és la comunicació, 
que cal que les entitats treballin cada cop més. 
 
SC explica que es va fer una reunió amb tv3 per precisament incorporar els temes 
ambientals en els informatius i els diferents programes televisius.  
 
Un altre tema també estratègic és la captació de fons, tal i com s’està fent amb el 
Fons de Patrimoni Natural de la Generalitat de Catalunya. 
 
MV creu que caldria tenir un pla de comunicació abans d’acabar l’any, ja que és un 
tema clau. SC comenta que cal primer definir bé l’estratègia comunicativa, i que es 
comptarà amb l’empresa Tàndem Social per fer-ho. I després s’elaborarà el Pla de 
Comunicació. Creu que pot estar redactat per el març o abril de 2020. 
 
JR explica com s’ha estructurat el Pla. I especifica que es parla de conservació 
cívica i privada per fer ús de la mateixa terminologia que es fa servir a nivell 
internacional. Es veu bé mantenir aquesta terminologia. 
 
CS explica que ens hem reunit amb DEPANA, Ecologistes en Acció i Ecologistes de 
Catalunya. DEPANA va dir que de moment no veu clar formar part d’un grup de 
whatsapp conjunt, ja que primer cal veure en quina línia treballa i si realment val la 
pena. En el cas d’Ecologistes de Catalunya de moment no veuen la necessitat de 
treballar conjuntament ara per ara.  
 
CS proposa canviar el OE2.1 Esdevenir l’interlocutor... per esdevenir UN 
interlocutor. S’accepta. 
 
MV comenta que en el cas d’eleccions municipals caldria que la XCN elabori 
propostes municipals perquè en facin ús les entitats. I fins i tot potser a nivell de 
Diputacions.  
 
Cal identificar bé i prioritzar els espais i òrgans participatius d’on es forma part. DS 
explica que en alguns casos ara mateix no hi ha cap entitat ambiental 
representada, o  encara pitjor, hi ha alguna entitat però no fa ús de la seva “cadira” 
per falta de capacitat de la pròpia entitat. En aquests casos, la XCN podria ocupa 
aquesta “cadira”. 
 
CS diu que primer cal tenir els posicionaments com a XCN clars i ben definits. Cal 
assentar les bases primer, abans de jugar aquest rol de posicionament. 
 
EF creu que sempre hi haurà un punt de conflicte entre la visió de les entitats i la 
visió global de la XCN. Proposa que potser es pot promoure grups de treball de 
jubilats de les entitats que ajudin en la representació de la XCN a nivell més local. 
 
EF proposa canviar el títol del punt A2.1.2.4 i posar-ho més en condicional, si 
s’escau, doncs no sempre serà possible. EF ens passa per correu-e la proposta 
exacte de títol. 
 
Es planteja replantejar els Grups de Treball de la XCN, perquè actualment no 
funcionen.  



 
Es planteja que es treballi per comissions de treball temporals per necessitats 
concretes. Que l’equip tècnic pugui disposar de la creació d’aquestes comissions 
quan es consideri necessari. No té sentit mantenir una mesura que no funciona. 
 
Es qüestiona si cal mantenir l’acció A5.2.2.1 de promoció d’iniciatives econòmiques 
vinculades a espais de conservació (mercat de custòdia, ecotuirsme, etc.) veient 
que no ha funcionat mai. S’acorda que si, però que es mesuraran molt bé els 
esforços. 
 
EF proposa incorporar un % del pressupost intern per a l’acció de formació interna 
de l’equip. 
 
Es decideix que aquest pla serà el Pla Director de la XCN, i que anualment es faci 
un pla operatiu. I del Pla Director ha de penjar un Pla Estratègic a dos o cinc anys, 
que prioritzi i defineixi uns indicadors. 
 
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  

        


