
 
Acta 71a. Reunió Ordinària de la Junta de la Xarxa per a la Conservació de la Natura 
 
Dia i hora: dijous 13 de febrer de 2020, de 11:00h a 14:00h 
 
Lloc: Oficina XCN Barcelona, Carrera Providència, 42, 08024 - Barcelona 

 
 

Assistents: Marc Vilahur (President - Fundació Emys), Marc Torrents (GEPEC- Ecologistes de Cat.), Eduard Furró 
(GOB-Menorca), Josep Muntadas (Associació Mediambiental La Sínia), Stefan Esser (Sèlvans), Manel Gazo 
(Submon) i Marc Ordeix (UVic). 
 
Convidats: Susanna Izquierdo i Miquel Rafa (Fundació Catalunya La Pedrera), Josep Maria Mallarach (comissió 
experts XCN), Jofre Rodrigo (Coordinació tècnica i Relacions Internacionals XCN) i Sandra Carrera (Coordinació 
Econòmica i Relacions Institucionals XCN) 
 
Excusen assistència: Damià Sànchez (Associació Trenca), Judit Perarnau (Secretària - Consorci del Lluçanès), Xavier 
Martí (Associació Hàbitats), Jordi Camprodon (CTFC), Carles Castell (Diputació de Barcelona), Ignasi Puig (Fundació 
ENT), Lluís Pagespetit (Fundació Vincles), Pere Josep Jiménez (Grup Natura Freixe), Jordi Puig (Llavors Orientals) i 
Cristina Sànchez (SEO/BirdLife). 
 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació acta anterior 

2. Congrés ILCN i relacions internacionals 

3. Pla Incidència Política XCN i properes eleccions a Catalunya 

4. Congrés Entitats Ambientals a Catalunya 

5. Conservació en espais agraris: Access to Land, Resifarms, etc. 

6. Donatius a entitats membres XCN 

7. Organigrama i distribució de tasques equip XCN 

8. Torn obert de paraules 

 

1. Aprovació acta anterior: documentació ja facilitada als membres. Es fa una esmena a l’acta sobre el 

tancament econòmic, que enlloc de dir 508.025 euros de despesa, diu de pèrdues. S’aprova per 

unanimitat.  

2. Congrés Internacional ILCN i ELCN 

Miquel Rafa explica com ha quedat el board d’Eurosite, com a estructura europea de conservació 

d’espais naturals. ELCN estarà dins l’estructura organitzativa d’Eurosite. 

L’organització del Congrés està en marxa. És un congrés per invitacions, no obert al públic. Està 

cobert el nombre de convidats a nivell internacional. 

S’ha de veure si afecta la propagació del coronavirus. Si no hi ha una alerta sanitària real, no es 

preveu anular.  

El 23 i 24 d’abril es preveuen conferències. I el 22 hi ha visita de camp a Montserrat. El 22 a la nit hi 

haurà una benvinguda amb la  presència de Marta Subirà, secretària general de medi ambient de la 

Generalitat de Catalunya, i el secretari de recursos naturals de Califòrnia i d’Austràlia per 



videoconferència. Hi ha la possibilitat que inauguri també el president de la Generalitat de 

Catalunya. També es preveu la participació d’Humberto Delgado i Angelo Salsi de la Comissió 

Europea. 

Si la XCN té organitzacions a qui vol convidar, més enllà de la Junta XCN, que ja està previst, ho ha 

de fer saber aquesta setmana. 

Es mostra inquietud per la capacitat i idoneïtat que Eurosite sigui qui lidera l’ELCN. Per la trajectòria 

que té, i el perfil de membres que té, cal veure si internament es gestiona de forma adequada, i si té 

en compte els interessos de les entitats de conservació de la natura. Ara per ara, no hi ha més 

alternatives. Per tant, cal apostar-hi i estar-hi a sobre, confiant que avanci en bon pas. 

Miquel Rafa va anar a l’assemblea amb el doble barret, com a Fundació Catalunya La Pedrera i com 

a XCN.  

Es planteja fer una agenda paral·lela per Catalunya durant el Congrés, aprofitant tots els temes que 

hi ha sobre la taula (Agència Patrimoni Natural, Fons patrimoni natural, etc.).  

Josep Maria Mallarach recorda que el 2008 es va fer el Congrés UICN a Catalunya, i que l’impacte 

per a les polítiques ambientals a Catalunya va ser nul.  Quan es fa tan esforç per acollir un congrés 

internacional a casa nostra, cal aprofitar-ho al màxim perquè tingui el retorn més gran possible. 

Es recorda que hi ha sobre la taula la creació de l’Agència de Patrimoni Natural, l’Agència de 

l’Energia i el Pla Urbanístic de l’AMB. I cal lligar-ho bé, i dotar-ho de sentit. 

S’acorda fer una comissió de treball de l’equip i Junta XCN per treballar aquesta agenda, convidar al 

President de la Generalitat de Catalunya, i proposar visites post congrés per conèixer les iniciatives 

de les entitats ambientals. 

Miquel Rafa introdueix un altre tema. La Fundació Catalunya La Pedrera, com a propietaris, s’han 

donat de baixa del Consorci Forestal de Catalunya. Arrel d’això, el Consorci ha proposat muntar una 

taula de treball conjunta amb la XCN, per intentar acostar posicionaments. Els socis del CFC 

representen el 0’6% dels propietaris forestals de Catalunya, i el 10% dels boscos en superfície.  

S’acorda acceptar la proposta de participar a aquesta taula.  

 

3. Pla Incidència Política XCN i properes eleccions a Catalunya 

S’exposa el Pla que s’ha treballat des de l’equip tècnic, i que aglutina totes les accions i els objectius 

de la XCN per incidir políticament, d’acord el Pla Estratègic 2020-2030 aprovat recentment per la 

Junta. 

Proposa una metodologia de treball, recollit en un protocol d’actuació. Així com una valoració per 

veure l’impacte del pla en les diferents campanyes que es duran a terme. 

Es treballa en 3 àmbits estratègics: esdevenir un referent polític, influir en el model polític i fiscal en 

favor de la conservació de la natura, i fer ús de la comunicació com a eina clau per incidir 

políticament. 

També estableix 7 àmbits de treball: model econòmic, model energètic, ordenació del territori, 

àmbit forestal, àmbit fluvial, model agrari i ramader, i model pesquer. 



Cal treballar bé perquè la XCN sigui l’altaveu de les entitats membres, i canalitzar bé el missatge. 

S’exposa com es treballarà la campanya d’eleccions previstes durant aquest 2020.  

Es preveuen reunions amb les sectorials dels partits polítics per implementar polítiques efectives de 

conservació, comparar programes electorals, l’encaix amb les propostes de la XCN, etc. 

Es proposa, que quan es consideri oportú, es pugui anar acompanyat d’algun representant de la 

Junta. És important tenir un document de propostes acordat entre els membres de la Junta. 

S’aprova posar a disposició de la Junta en format el Pla perquè es puguin fer aportacions 

directament al document.  

 

4. Congrés Entitats Ambientals a Catalunya 

Es preveu per el setembre, i amb l’objectiu que esdevingui un espai de trobada, per generar un 

discurs comú entre les entitats ambientals i identificar necessitats conjuntes. Arran d’aquest procés, 

es proposa elaborar un document de posicionament conjunt per fer incidència davant les 

institucions.  

S’ha fet un mapeig de les entitats que podrien formar part d’una “taula ambiental”. S’ha parlat amb 

Ecologistes de Catalunya, Ecologistes en Acció, SCEA i CST per coorganitzar el congrés i formar una 

taula de treball per definir el programa i el format del congrés. Cada entitat designarà dos 

representants abans de l’1 de març. 

S’acorda treballar amb aquestes entitats per definir el congrés i un possible full de ruta per elaborar 

un posicionament conjunt com a sector. Es proposa crear una comissió de treball entre els 

membres de la Junta que ho considerin. 

 

5. Conservació en espais agraris: Access to Land, Resifarms, etc. 

S’exposen els projectes que actualment treballa la XCN en l’àmbit agrari i el seu encaix amb el Pla 

Estratègic de la XCN. 

Actualment s’està treballant en diferents projectes europeus vinculats a l’àmbit agrari: Ruralization, 

Access to Land, Resifarms, i Go Reta. Són forces projectes i cal veure com s’aprofiten perquè 

realment tinguin un resultat tangible, i les entitats ambientals puguin tenir-hi un rol actiu. 

Més en concret, en el marc de l’Access to Land, hi ha la possibilitat de destinar recursos a eines que 

siguin d’utilitat per a les entitats membres. 

Hi ha una experiència interessant al parc de Montserrat, en el marc de l’Smart Rural. 

Josep Maria Mallarach comenta que cal tenir en compte els problemes de sobirania alimentària, ja 

que Catalunya només té un 40% d’autosuficiència, ja que el 60% dels aliments venen d’importació. 

Es podria relacionar amb els productes del mercat de custòdia que elaboren les entitats. 

També es podria explorar les propietats d’àmbit agrari que té l’església i que actualment no se’n fa 

cap ús. Un altre opció, és explorar espais comunals, o analitzar les propietats de l’INCASOL. 

S’acorda que des de l’equip es farà una proposta concreta i el posarà a disposició de la Junta. 

 



6. Donatius a entitats membres XCN 

S’explica que s’ha notat un increment en la demanda d’empreses per col·laborar en iniciatives de 

les entitats membres. Tant per fer donatius, com per realitzar accions de voluntariat corporatiu.  

Es un tema que cal anar treballant i tenir clar com es procedeix des de la XCN. Des de Worldcoo, per 

exemple, volen canalitzar donatius que es generen a través de l’arrodoniment de pagaments per 

targeta a través de la XCN, donat que és entitat Declarada d’Utilitat Pública, i és una condició 

necessària per poder-se beneficiar d’aquests donatius. Cal veure si la XCN cobra un percentatge en 

els casos que es canalitzin donatius a través d’ella.  

Per altra banda, cada cop hi ha més demandes d’accions de voluntariat corporatiu. El 25 d’abril es 

preveu organitzar, a proposta de Sèlvans per l’empresa Reckitt Benckiser, 5 jornades de voluntariat 

corporatiu a Catalunya, amb la participació d’entitats membres de la XCN. 

 

7. Organigrama i distribució de tasques equip XCN. Es posposa per a la propera Junta. 

 

8. Torn obert de paraules 

Assemblea XCN: el 16 de juny coincideix amb el Congrés UICN a Marsella. Per això, es proposa 

canviar la data per el 25 de juny, a Tarragona amb el GEPEC. El GEPEC ens farà una proposta 

d’ubicació i visita de camp. 

Es veu bé signar l’Acord Nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, a proposta del Consell Assessor 

per al Desenvolupament Sostenible. Així com mostrar el compromís de l’adhesió durant l’acte de 

divendres 21 de febrer al recinte modernista de Sant Pau. 

 

Sense cap punt més a destacar finalitza la reunió a les 14:00h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El President     El Vicepresident (absència secretària) 
Marc Vilahur     Pere Josep Jiménez  

        


