
Acta 20a. Assemblea General Ordinària de membres de 
la Xarxa per a la Conservació de la Natura 

 

Dia i hora: 23 de juliol de 2020 

Lloc: virtual, via formulari electrònic 
 

Total entitats membres amb dret a vot: 133 

 
Total entitats membres que han votat a tavés del formulari electrònic: 29 
 

 
Ordre del dia: 
 

1 Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior 

2 Altes i baixes membres XCN 

3 Memòria d’activitats i balanç de resultats econòmics 2019 

4 Pla d’accions i pressupost 2020 

5 Canvis a la Junta XCN 

6 Missió, visió i àmbits estratègics de la XCN 

7 Pla d’Incidència Política de la XCN 

8 Pla de Comunicació de la XCN 

9 Precs i preguntes 

Aquest ordre del dia, es va sotmetre a votació del 17 al 23 de juliol, a través d’un formulari electrònic, a 
partir de la informació facilitada durant 3 sessions de debat els dies 29 de juny, 1 de juliol i 16 de juliol 
del 2020, que van ser gravades i es van fer visibles a través del canal de youtube de la XCN: 
 
• 1a sessió - Missió, visió i àmbits estratègics. Podeu consultar el vídeo a: 

www.youtube.com/watch?v=4lyLXGyTv6U 

• 2a sessió - Pla d'Incidència Política i Pla de Comunicació. Podeu consultar el vídeo a: 

www.youtube.com/watch?v=7UQeYnUmLks 

• 3a sessió - Assemblea General Ordinària de la XCN. Podeu consultar el vídeo a: 

www.youtube.com/watch?v=arUTf14TgIc 

  

Benvinguda del president Marc Vilahur (sessió 16 de juliol de 2020) 

S’inicia la sessió amb la presentació i benvinguda a totes les persones assistents per part del 

President i s’inicia l’assemblea amb el primer punt de l’ordre del dia. 

S’explica que es disposarà d’una setmana (del 17 al 23 de juliol) per a la votació online dels 

diferents punts de l’ordre del dia. S’informa que la sessió s’està gravant i es posarà a disposició 

de totes les entitats membres en el canal you tube de la XCN perquè puguin visualitzar la 

informació. 

http://www.youtube.com/watch?v=4lyLXGyTv6U
http://www.youtube.com/watch?v=7UQeYnUmLks
www.youtube.com/watch?v=arUTf14TgIc


1.- Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior (sessió 16 de juliol de 2020) 

S’explica que l’acta està a disposició de totes les entitats membres. I es fa una lectura ràpida 

dels principals punts que es van dur a aprovació durant l’assemblea del 13 de juny de 2019: 

acta anterior, altes i baixes membres, memòria d’activitats i resultats 2018, Pla de treball i 

pressupost 2019, nou logotip de l’entitat, debat d’incidència política de l’entitat. 

S’aprova per 27 vots a favor i 2 vots en blanc. 

 

2.- Altes i baixes de membres (sessió 16 de juliol de 2020) 

S’explica que durant el 2020 s’ha aplicat el nou sistema de quotes, aprovat a l’assembla de 

febrer 2019, i que al llarg d’aquest temps s’ha anat consolidant i s’estan actualitzant les bases 

de dades i reforçant els serveis als membres. Els canvis han estat mínims i es manté gairebé 

igual el número de membres. 

Es preveu l’alta de 10 noves entitats i 13 baixes, relacionades principalment amb entitats que 

feia anys que no feien efectiva la seva quota, i que amb l’actualització de quotes s’ha aprofitat 

per posar ordre i confirmar aquelles entitats que volen de manera activa i clara formar part de 

la XCN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’aprova per 27 vots a favor i 2 vots en blanc. 

 



3.- Memòria d’activitats i balanç de resultats econòmics 2019  (sessió 16 de juliol de 2020) 

Aquest punt es tracta conjuntament amb el punt 4, comparant el tancament 2019 amb 

pressupost 2020 i les activitats de l’entitat, que en diversos casos esdevenen projectes 

plurianuals, que s’inicien el 2019 i finalitzaran el 2020. 

S’aprova per 29 vots a favor. 

 

4.- Pla d’accions i pressupost 2020 (sessió 16 de juliol de 2020) 

En Jofre Rodrigo i la Sandra Carrera, coordinadors de la XCN, fan una lectura ràpida de la 

memòria d’activitats i principals projectes del 2019, a partir del document que s’ha fet arribar 

a totes les entitats membres: https://xcn.cat/que-fem/memories-anuals/ 

Aquest any s’ha apostat per un nou format de memòria, més gràfica i reduïda, amb informació 

rellevant sobre els resultats i l’impacte de l’entitat. S’han realitzat un total de 40 projectes: 12 

projectes de custòdia del territori, 7 campanyes de voluntariat ambiental, 9 iniciatives de 

formació i  12 iniciatives de incidència política. 

S’exposa la tasca realitzada en els diferents àmbits d’actuació de la XCN. En l’àmbit del 

desenvolupament estratègic de la conservació comunitària de la natura s'ha treballat des de 

l’àrea jurídica en l’assessorament al Departament de Territori i Sostenibilitat en el disseny del 

Registre de finques amb iniciatives de conservació i en l’impuls d’incentius fiscals a la custòdia. 

També s'han actualitzat els models de convenis i contractes de custodia. 

S’expliquen els projectes europeus actuals. En l’àmbit agrari s’ha treballat en l’H2020 

Ruralization, el Go RETA, i els Erasmus+ Resifarms i Acces to Land. En l’àmbit forrestal s’ha 

treballat en el LIFE Biorgest (cofinançat per la DG de Polítiques Ambientals), i l’Intereg Poctefa 

Conecfort. Tots aquests projectes tenen continuïtat durant el 2020. 

S’exposa feina feta per els Grups de Treball, ara reformulats però que s’ha seguit fent feina en 

els àmbits de Custodia Marina, Forestal, Urbana i Agraria. La Campanya del 0.5% del IBI segueix 

caminant i per el 2020 també està previst que es vagi ampliant i organitzar un webinar per 

exposar la iniciativa i experiències que ja estan en funcionament. Actualment hi ha una vintena 

de municipis que estan aplicat aquesta assignació. 

S’explica l’inventari publicat durant el 2019 amb canvis importants com la digitalització dels 

acords i la creació d’un visor amb diferent capes que permet veure clarament l’estat dels acords 

de custòdia actualment a Catalunya. 

En l’àmbit de la implicació ciutadana i el voluntariat ambiental destaca la celebració de la 

Setmana de la Natura i de la Ultra Clean Marathon (UCM). Per el 2020, la Setmana de la Natura 

s’ha posposat a l’octubre i la UCM es trasllada al 2021 amb un nou format de cursa solidària, 

similar a la «Trailwalker» que organitza Intermón Oxfam, durant la qual els equips han de 

recaptar 600 euros per a una causa ambiental. 

https://xcn.cat/que-fem/memories-anuals/


El 2019 es va convocar per 2a vegada el premi Girbau, que s’atorga cada 2 anys. 

En l’àmbit de treball sobre enfortiment i capacitació de les entitats membres, es fa un resum de 

les jornades i sortides formatives fetes, així com webinars. 

S’explica la incidència política del 2019 i la prevista per el 2020, com la participació a la Coalició 

«Por otra PAC» o la Vaga pel Clima; així com les reunions realitzades amb el govern i el 

Parlament de Catalunya. 

Durant el 2019 també s’ha treballat en la constitució de la Taula Salut i Natura, que està tenint 

molt de ressò i interès en sectors que no coneixien la XCN i el treball previst durant el 2020 per 

definir línies de treball i proves pilot. 

Es passa a l’apartat econòmic, que els exposa la tresorera de la XCN, Cristina Sánchez, que 

segueix el mateix sistema comparant el tancament del 2019, amb uns ingressos de 504.975 €, i 

una despesa de 487.037 €, que donen un resultat positiu de 17.938 €. Aquest resultat positiu, 

permet incrementar els fons propis i situar-los a 85.727 €, xifra que permetria cobrir el 

tancament de l’entitat i la liquidació del personal i deutors en cas necessari. 

El tancament del 2019 ha estat una mica complex, ja que és l’any de fusió de la XCT i la XVAC, i 

ha calgut fusionar també ambdues comptabilitats. 

Es destaca una reducció important de l’endeutament de l’entitat, gràcies principalment al 

cobrament de la bestreta del projecte H2020, que es situa a nivells del 2011, amb 114.000 € de 

deute, procedent d’una pòlissa amb Triodos i préstecs personals. 

Per el 2020 es proposa un pressupost amb uns ingressos i despeses de 480.523 €. I es fa un 

repàs de les diferents partides d’ingressos i despeses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’aprova per 28 vots a favor i 1 vot en blanc. 



 
5. Canvis a la Junta XCN (sessió 16 de juliol de 2020) 
 
S’informa de diversos canvis que hi hagut en els membres de la XCN: 
 
 
 
 

S’aprova per 28 vots a favor i 1 vot en blanc. 
 
 
6. Missió, visió i àmbits estratègics de la XCN (sessió 29 de juny de 2020) 
 
Pere Josep Jiménez, vicepresident de la XCN, recorda que la missió d’una entitat son els 
objectius de l’entitat, per què existim i què fem. En canvi, la visió és més a llarg termini, a on 
volem arribar. 
 
“La missió de la XCN és promoure la conservació de la natura mitjançant la implicació social, 
principalment a través de les entitats de custòdia i de voluntariat ambiental, a qui la XCN dóna 
suport i amb qui treballa de forma col·laborativa, i establint aliances per fer compatibles les 
activitats humanes amb la sostenibilitat dels ecosistemes.” 
 
Aquest és el redactat de la missió, el qual és el consens fruit del treball de l’equip tècnic i la 
Junta, integrant la missió de les dues entitats fusionades (XCT i XVAC) i també obrint-nos a 
altres àmbits. 
 
La visió proposada és: 

 

“La XCN vol esdevenir una xarxa àmplia, influent, estructurada i consolidada on les 

entitats ambientals i els diversos col·lectius vinculats veuen amplificada i reforçada la 

seva capacitat d’actuació per tendir cap a una Catalunya justa, socialment i 

ambientalment, on el benestar social i la conservació de la natura siguin valors centrals.” 

 



Aquests serien els fonaments de l’entitat. 
 
Pel que fa als àmbits estratègics, es proposen 6 àmbits, 4 àmbits externs i 2 àmbits interns. Així 
com Objectius Estratègics per cada àmbit (16 en total). 
 
 

 
S’aprova per 27 vots a favor i 2 vots en blanc. 

 
 
 
 



7. Pla d’Incidència Política de la XCN (sessió 29 de juliol de 2020) 
 
Jofre Rodrigo, coordinador tècnic i de Relacions Internacionals comenta que es tracta d’un pla 
que respon a un mandat de la junta i les entitats membres de la XCN. L’abast de treball i la 
missió de la XCN ha canviat i per tant, calia estructurar bé aquest àmbit. La situació actual i la 
derivada crisi econòmica demana més que mai fer incidència política, ja que les crisis 
econòmiques tendeixen a afavorir la flexibilització, la relaxació de la legislació ambiental o fins i 
tot la seva desregulació. Cal evitar que això vagi a més. Cal proposar polítiques ambientals 
ambicioses. No sortirem de l’emergència climàtica durant anys i qualsevol decisió que es 
prengui ara definirà els pròxims anys i la nostra capacitat d’incidència. Per això cal assegurar 
que les polítiques ambientals siguin ambicioses i potents i que vagin lligades de la mà de 
polítiques socials i econòmiques. 
 
S’explica que Hi ha 7 objectius que emanen del pla estratègic. Els dos primers tenen a veure 
amb incidència. El bloc d’objectius del 3-7 té a veure amb el treball en xarxa i millorar aliances 
amb agents del territori, actors estratègics, etc. 
 

OE1. Esdevenir un interlocutor i representant de referència del sector de la 
conservació de la natura davant les administracions públiques i els òrgans de 
representació política 
OE2. Contribuir al desenvolupament d’un sistema legal, econòmic i fiscal que 
garanteixi la conservació de la natura 
OE3. Consolidar el treball en xarxa amb organitzacions ambientals i altres del tercer 
sector 
OE4.  Promoure la col·laboració entre la recerca i la gestió activa del territori 
OE5.  Potenciar aliances amb associacions de propietaris i gestors del territori 
OE6.  Consolidar el treball en xarxa amb l’administració pública local 
OE7.  Altres línies de treball en xarxa i aliances estratègiques 
 

S’ha elaborat un protocol operatiu per seguir uns criteris objectius d’actuació i mecanitzar els 
processos i els procediments que s’han de dur a terme per cada campanya. 
 
Cal coordinar bé la comunicació amb la incidència perquè sense la primera, no hi ha la segona. 
 
S’aprova per 26 vots a favor, 1 en contra i 2 en blanc. 

 
 
8. Pla de Comunicació de la XCN (sessió 1 de juliol de 2020) 
 
Sandra Carrera, coordinadora Econòmica i de Relacions Institucionals, presenta el pla de 
comunicació de la XCN. El pla es basa, en part, en les respostes obtingudes a les 2 enquestes 
que vam fer per saber com havíem de millorar la comunicació, especialment després 
d’esdevenir la XCN. Mediàticament hem de ser presents. El gran repte és com hem de fer 
possible això, tenint en compte que representem a moltes entitats membres que són diverses 
entre elles. Com hem de reforçar la comunicació amb el treball en xarxa? 
 
A continuació es presenten els objectius estratègics i operacionals del Pla de Comunicació. El 
Pla consta de 4 Objectius estratègics, i cadascun d’ells tenen diversos objectius operacionals. 
 
 
 



OE1 – Augmentar la visibilitat de la XCN i les entitats membres. 

OE2 – Promoure i difondre la importància de la conservació i la implicació social en la 

natura a Catalunya. 

OE3 – Informar i donar suport comunicatiu a les entitats membres. 

OE4 – Comunicar les accions d’incidència política de la XCN, els seus membres i altres 

col·lectius d’interès 

 

S’aprova per 28 vots a favor i 1 vot en blanc. 

 

9. Precs i preguntes 

No hi ha precs ni preguntes 

Fi de l’assemblea virtual 

 

Agraïments per part del President a tothom que ha participat avui i en els altres dies de debat, i 

dóna pas a la Purificació Canals per al debat posterior. 

 

 

Sense més comentaris, es tanca la sessió. 

 

  

El President    El Vicepresident (en absència secretària) 

Marc Vilahur    Pere Josep Jiménez 

        

 

 


