
Acta 21a. Reunió Extraordinària de la Junta de la Xarxa per a la Conservació 

de la Natura

Dia i hora: divendres 3 d’abril de 2020, de 11:00h a 13:00h

Lloc: Reunió virtual per Zoom

Assistents:  Marc Vilahur (President - Fundació Emys), Pere Josep Jiménez (Vicepresident -  Grup Natura Freixe),

Cris/na Sànchez (Tresorera - SEO/BirdLife), Xavier Mar8 (Associació Hàbitats), Jordi Camprodon (CTFC), Ignasi Puig

(Fundació  ENT),  Marc  Torrents  (GEPEC-  Ecologistes  de Cat.),  Eduard Furró (GOB-Menorca),  Jordi  Puig  (Llavors

Orientals), Josep Muntadas (Associació Mediambiental La Sínia), Stefan Esser (Sèlvans),  Jesús Almarza (Associació

Trenca) i Carme Casas (UVic). 

Convidats: Susanna Izquierdo i Miquel Rafa (Fundació Catalunya La Pedrera), Jofre Rodrigo (Coordinació tècnica i

Relacions Internacionals XCN) i Sandra Carrera (Coordinació Econòmica i Relacions Ins/tucionals XCN)

Excusen assistència:  Judit Perarnau (Secretària - Consorci del Lluçanès), Carles Castell  (Diputació de Barcelona),

Lluís Pagespe/t (Fundació Vincles) i Manel Gazo (Submon).

Ordre del dia:

1. Afectació del coronavirus a les en/tats ambientals

2. Mesures proposades al Departament de Territori i Sostenibilitat

3. Comunicació XCN de la situació actual i la vinculació del COVID-19 amb l’emergència climà/ca i 

ecològica

1. Afectació del coronavirus a les en!tats ambientals

Sandra Carrera exposa la situació complicada que estan vivint les en/tats ambientals. 7 en/tats han 

sol·licitat ERTO i pràc/cament totes han cancel·lat la seva ac/vitat degut al confinament per el 

COVID-19. S’ha sol·licitat informació a totes les en/tats a través d’una àrea XCN per tenir més 

informació sobre l’afectació actual i la previsió d’afectació en el pressupost anual 2020.

2. Mesures proposades al Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES)

Pere Josep Jiménez explica les mesures proposades per la XCN a DTES a la reunió del passat dimarts 

amb la Marta Subirà, en Ferran Miralles, en Jaume Vicens i en Josep Planas. S’ha facilitat acta de la 

reunió a través d’un document drive: 

hIps://docs.google.com/document/d/1U0iEz4UcwQzJBffFIkiR3Ju9MLhYWh1NQvx4JwHpW5Q/

edit?usp=sharing

Marc Vilahur exposa que el Fons de Patrimoni Natural és molt possible que no es pugui començar a 

recaptar aquest 2020, tal i com estava previst per dos mo/us: si no s’aprova pressupost no hi ha el 

possibilitat d’ac/var l’impost. A part, davant la situació d’excepcionalitat, es fa diTcil posar en marxa

un impost que grava les emissions de CO2 en un any en que el parc automobilís/c haurà estat parat 

dos mesos com a mínim.



També explica que s’estan plantejant des de DTES uns ajuts d’excepcionalitat per ajudar a les 

en/tats a fer front a l’impacte econòmic del COVID-19. Cal veure quins criteris aplicar en funció de 

les necessitats estructurals de les en/tats i de l’afectació del coronavirus.

S’està preparant un document per recollir totes aquestes demandes. Cal presentar aquest 

document avui a DTES perquè es puguin prendre mesures en la propera reunió de junta de govern 

de Catalunya prevista per el dimarts que vé.

Miquel Rafa comenta que fa anys que es demana un reconeixement a les en/tats que treballen per 

la conservació de la natura, sota la figura dels acords de custòdia, com a mecanisme jurídic que 

reconeix  l’interès de les actuacions, i que està demostrat que estan fent una feina subs/tutòria de 

l’administració pública.  Considera molt important, més enllà de les mesures concretes, treballar per

garan/r la tasca que fan les en/tats per donar resposta a les polí/ques ambientals del país (XN2000,

etc.). 

Jofre Rodrigo explica que s’està treballant per el reconeixement legal de la custòdia del territori, 

amb el registre, que ja està a informació pública. I també que s’està treballant per elaborar un 

estudi sobre les fórmules contractuals de relació entre les en/tats ambientals i l’administració 

pública.

S’acorda: 

- proposar ajuts excepcionals a les en/tats per l’afectació del COVID-19.

- treballar per proposar ajuts estructurals en l’escenari post-COVID-19, amb previsió plurianual de 

finançament.

3. Comunicació XCN de la situació actual i la vinculació del COVID-19 amb l’emergència climà!ca i 

ecològica

Des de la XCN s’està treballant per reclamar polí/ques ambientals post-COVID-19 que siguin 

valentes, i que perme/n fer front als reptes ambientals actuals de país.

4. Torn obert de paraules

Jordi Camprodon comenta que s’aprofi/n les facilitats de poder parlar amb el DTES per exposar les 

greus actuacions que s’estan fent al bosc de ribera de la riera d’Arbúcies. Crisi/na Sànchez informa 

que s’ha presentat una denúncia a fiscalia per part d’algunes en/tats.

Sense cap punt més a destacar finalitza la reunió a les 13:00h.

El President El Vicepresident (absència secretària)

Marc Vilahur Pere Josep Jiménez 


