Acta 72a. Reunió Ordinària de la Junta de la Xarxa per a la Conservació de la Natura
Dia i hora: divendres 15 de juny de 2020, de 11:00h a 14:00h
Lloc: virtual, via zoom

Assistents: Marc Vilahur (president - Fundació Emys), Pere Josep Jiménez (vicepresident - Grup Natura Freixe),
Cristina Sànchez (tresorera - SEO/BirdLife), Damià Sànchez (Associació Trenca), Jordi Camprodon (CTFC), Marc
Torrents (GEPEC- Ecologistes de Cat.), Eduard Furró (GOB-Menorca), Josep Muntadas (Associació Mediambiental
La Sínia), i Ignasi Puig (Fundació ENT), Lluís Pagespetit (Fundació Vincles), Jordi Puig (Llavors Orientals), Stefan Ésser
(Sèlvans) i Carme Casas (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: Judit Perarnau (Secretària - Consorci del Lluçanès), Xavier Martí (Associació Hàbitats), Carles
Castell (Diputació de Barcelona) i Manel Gazo (Submon).

Ordre del dia:

1.

Aprovació acta anterior

2.

Altes i baixes de membres

3.

Crisi COVID-19: mesures GenCat, posicionament XCN, etc.

4.

Pla de Comunicació XCN

5.

Congrés Entitats Ambientals a Catalunya

6.

Contrarellotge ambiental

7.

Assemblea XCN

8.

Comissió experts XCN

9.

Torn obert de paraules

1.

Aprovació acta anterior: documentació ja facilitada als membres. S’aprova per unanimitat.

2.

Altes i baixes membres: s’aproven les 4 altes proposades. És greu la baixa de la Universitat de
Girona i el Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-Sana.

3.

Crisi COVID-19: mesures GenCat, posicionament XCN, etc.
S’exposa l’estat dels diferents ajuts: ajuts per afectació del COVID es faran públiques al juny; ajuts
aprenentatge servei es preveu aprovació definitiva en dues setmanes; ajuts educació ambiental
estan pendents de que totes les entitats responguin el requeriment; ajuts de custòdia, s’han suspès
tots els ajuts plurianuals i per ara no es pot fer pública.

4.

Pla de Comunicació XCN
Preocupa a algunes entitats que la comunicació de la XCN no sempre estigui vinculada a reforçar la
comunicació de les entitats, i que cal tenir-ho present. S’exposa que quan la XCN es dirigeix a la
ciutadania hi ha un accés de llenguatge administratiu i tècnic, i cal transmetre els missatges amb

més contingut emotiu i propers. S’acorda integrar aquestes propostes de millora al document i
aprovar-lo a la propera Junta, per poder-lo traslladar a l’assemblea.
5.

Congrés Entitats Ambientals a Catalunya
Es presenten els objectius que s’estan treballant per el Congrés, previst per la tardor en format
virtual. Actualment s’ha creat una comissió executiva amb SCEA i Ecologistes de Catalunya. Per part
de la XCN hi participa Cristina Sànchez. La voluntat és que s’impliquin el màxim d’entitats en el
procés de preparació del Congrés. Es qüestiona la terminologia tercer sector ambiental. Es comenta
que cal tenir en compte en aquest mapa d’actors del tercer sector ambiental grups que també
treballen per a la conservació de la natura i no són pròpiament entitat ambientals, com són els
centres excursionistes, grups escoltes, etc. I fins i tot les que treballen en l’àmbit de la salut o social.

6.

Contrarellotge ambiental
S’explica la proposta que ha arribat per part de dues persones professores d’institut, i voluntàries
de Fundació Emys, de fer un esdeveniment per el 5 de juny de 2021 a l’estil de la “marató de tv3”
però dedicada a causes ambientals. S’està pensant en format més curt, d’una tarda, i amb eines
innovadores de participació virtuals. S’ha presentat la proposta a la direcció de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, a través de periodistes de la casa: Francesc Mauri, Jordi Vilardell,
Xavier Duran i Pere Renom.

7.

Assemblea XCN
Es presenta una proposta de format i calendari per a l’assemblea 2020, a partir de l’assessorament
que la XCN està tenint per part de F. Pere Tarrés. Serà virtual, es gravarà i es farà votació per correue. A més, es presentaran el Pla Estratègic, el Pla d’Incidència Política i el Pla de Comunicació en
sessions prèvies. L’assemblea ordinària es celebrarà el 9 de juliol, i les sessions prèvies el 15 i 17 de
juny.
Cal garantir bé el funcionament i la seva validesa, així com la recollida dels vots.
S’acorda fer una Junta extraordinària abans de l’assemblea per tancar bé tots els temes que han
d’anar a aprovació a l’assemblea.

8.

Comissió experts XCN
S’explica les finalitats i funcionalitats d’aquesta comissió i possible terminologia. Es proposa
comissió assessora. Que sigui oberta a diverses persones i que aporti reflexions i camps d’expertesa
que ajudin a la XCN a prendre decisions amb més rigor.
Cal veure bé quina relació i coordinació s’estableix entre la Junta i la comissió assessora. Es comenta
que des de l’assessorament que es rep sobre participació interna, es proposa que la Junta sigui més
reduïda i operativa.
S’acorda que es portarà en una propera Junta un replantejament de composició i funcionament de
la Junta.
També està pendent de resoldre una altre qüestió, respecte si és oportú que la XCN estigui en
patronats d’entitats membres.

9.

Torn obert de paraules

Es comenta l’ofensiva que hi hagut en els darrers dies en contra de l’aprovació de l’Agència de
Patrimoni Natural. Hi ha diferents pressions per part de diferents espais, a través de Boscat i ARCA,
per mobilitzar les administracions locals i propietats privades forestals en contra de l'Agència. Es
proposa que des de la XCN es faci un comunicat exposant arguments en favor de l'Agència.

S'acorda demanar reunió amb el Conseller Damià Calvet i la Marta Subirà per traslladar-li la nostra
preocupació, i exposar-li i reforçar tots els arguments que ja hem donat a favor. I després valorar si
cal fer un comunicat públic al respecte.

També es tracta el tema sobre el decret que ha tret el Departament de Joventut en relació als
camps de treball i casals d'estiu amb unes condicions que fan força inviable realitzar-los. Sembla
que s’està plantejant passar les competències als ajuntaments. S’acorda que la XCN farà passos per
parlar amb Departament de Joventut, coordinats amb SCEA i fent peticions específiques.

Sense cap punt més a destacar finalitza la reunió a les 13:40h.

El President
Marc Vilahur

El Vicepresident (absència secretària)
Pere Josep Jiménez

