
Acta 73a. Reunió Ordinària de la Junta de la Xarxa per a la
Conservació de la Natura

Dia  i  hora:  dimarts  29  de  setembre  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),
Jordi Puig (secretari -  Llavors Orientals),  Cristina Sànchez (tresorera -  SEO/BirdLife),  Tomàs Padrosa (Associació
Hàbitats),  Damià  Sànchez  (Associació  Trenca),  Eduard  Furró  (GOB-Menorca),  Josep  Muntadas  (Associació
Mediambiental La Sínia),  Ignasi Puig (Fundació ENT), Lluís Pagespetit (Fundació Vincles),  Stefan Ésser (Sèlvans),
Manel Gazo (Submon) i Carme Casas (UVic).

Convidats: 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: Marc Torrents (GEPEC- Ecologistes de Cat.)

Ordre del dia:

 Aprovació acta anterior Junta XCN

 Comiat Marc Vilahur Fundació Emys

 Congrés Tercer Sector Ambiental de Catalunya

 Propostes XCN partits polítics properes eleccions

 Pla de Treball DTES-XCN 2021-2025

 Pressupost XCN 2021

 Setmana Natura

 Torn obert de paraula: situació “la Caixa”, afectació COVID entitats ambientals, etc.

1. Aprovació acta anterior. S’aprova per unanimitat.

2. Congrés socioambiental de Catalunya

S’exposa els objectius del congrés i que s’està organitzant en 16 àmbits de treball, agrupats en 8

comissions de discussió.  Les diferents comissions treballaran cada àmbit a partir d’uns documents

inicials preparats per en Josep Maria Mallarach, que inclouen 3 apartats: diagnosi, fites a on es vol

arribar, i accions estratègiques a desenvolupar per part de les entitats ambientals. 

Durant octubre i novembre es faran sessions de treball, i al febrer es farà el congrés pròpiament. Es

preveu que la setmana que ve es comenci la difusió. 

3. Comiat Marc Vilahur Fundació Emys. 



Marc Vilahur exposa la seva marxa de la Fundació Emys per assumir la gerència del Consorci de les

Gavarres. Explica que mantindrà la presidència de la XCN fins el febrer de 2021, moment en que

toca  renovació  de  la  candidatura  de  la  Junta.  Durant  aquests  mesos  es  treballarà  per  fer  una

proposta de nova candidatura i també de quina manera s’obrirà a tots els membres perquè valorin

la  seva  participació  a  la  Junta.  La  Cristina  Sànchez  de  SEO/BirdLife  es  postula  per  assumir  la

presidència, agafant el relleu de Marc Vilahur.

Des de l’equip tècnic es prepararà una proposta per a la propera reunió per veure com s’articula la

renovació de candidatures de la Junta.

4. Propostes XCN partits polítics properes eleccions. 

A  partir  de  les  propostes  que  sorgeixin  de  les  comissions  de  treball  del  Congrés,  es  farà  una

proposta específica adreçada a partits polítics per part de la XCN. S’acorda començar a treballar

amb els partits la creació d’un nou departament de medi ambient o transició ecològica. 

S’explica la reunió que es va fer amb la consellera DARP Teresa Jordà. Es va mostrar molt interès per

part de la conselleria de treballar plegats, i especialment pel que fa en l’àmbit de la conservació dels

espais agraris. 

Des de Submon es va fer una reunió amb Marta Subirà i Ferran Miralles per incidir en la importància

de la conservació marina, i que des de DTES no s’està treballant prou. 

Cal cercar la manera que aquells propietaris i  gestors d’espais agroforestals  compromesos en la

conservació de la natura trobin l’espai per fer valer la seva veu i poder incidir políticament.  

5. Pla de Treball DTES-XCN 2021-2025

Es presenta el pla de treball que s’està elaborant per els propers 5 anys de manera conjunta entre

DTES i XCN per promoure la custòdia del territori i el voluntariat ambiental. S’ha demanat reunió

amb la Marta Subirà i el Conseller Damià Calvet per exposar-lo i demanar un compromís de govern.

S’explica  que s’ha fet un estudi  amb Fundació  ENT sobre les «Necessitats  econòmiques de les

entitats ambientals en el marc de l’Estratègia de Patrimoni Natural de Catalunya», per valorar quin

paper poden tenir les entitats i incloure-ho en el Pla de Treball.

Es parla sobre les dificultats de les línies de subvenció actuals, i de la necessitat de cercar vies de

finançament públic periòdiques. 

Cal veure com es gestiona la intromissió d’entitats que no són pròpiament ambientals i  que es

presenten a subvencions adreçades a entitats ambientals. Alhora, cal exigir un registre d’entitats

ambientals.

Des de DTES han de resoldre la qüestió jurídica  i  administrativa sobre les diferents opcions per

canalitzar  els recursos  econòmics  cap a les  entitats  (ajuts  directes,  subvencions,  contractes  de

cogestió, etc.). És  important garantir un finançament estable i a mig termini per a les entitats, per

acabar  amb  la  precarietat  amb  que  treballen,  sovint  realitzant  tasques  que  hauria  de  fer

l’administració pública. 



6. Pressupost XCN 2021

Es mostra el tancament econòmic previst per l’any 2020 i el  pressupost 2021 amb els ingressos

confirmats a dia d’avui:

S’explica que per el 2021 no està previst que hi hagi l’ingrés de 50.000 euros del conveni caixes

atorgat  per  DTES  per  finançar  la  Setmana  de  la  Natura,  la  Ultra  Clean  Marathon  i  el

donantambiental.cat,  ja  que  «la  Caixa»  ha  decidit  que  ja  no  atorgarà  més  finançament  per  a

temàtiques ambientals. S’està treballant perquè es pugui incloure dins de l’ajut anual amb DTES, i

incrementar de 200.000 euros a 250.000 euros.

Es mostra els ingressos potencials que hi pot haver el 2021, fruit de diferents ajuts sol·licitats i

pendents

d’aprovació:



Es comenta que el 17 de setembre s’ha obert la convocatòria del Green Deal, i hi ha una partida

important a protecció de la natura i canvi climàtic, per tenir un impacte real i no només de recerca.

Hi ha una línia de restauració ambiental en espais d’àmbit europeu amb prioritat a espais XN2000.

Una altra sobre apoderament de la societat, ciència ciutadana, transferència coneixement, etc. I

també sobre ambientalització de l’activitat agrària. 

Se’n farà una àrea XCN per informar als membres.

7. Setmana Natura

S’explica  que  enguany  davant  la  situació  de  COVID  la  Setmana  Natura  es  celebra  del  3  a  l’11

d’octubre, i que s’ha adaptat el discurs, reforçant el vincle entre natura i salut amb el lema «Cuidar

de la natura és cuidar de la nostra salut». S’ha editat un spot publicitari amb imatges de les entitats i

persones  voluntàries,  i  es  llença  la  campanya  a  xarxes  socials  mostrant  un  cartell  amb

#SalutÉsNatura.

Les activitats s’han vist reduïdes de 400 a 200 per les limitacions i  restriccions del COVID, però

igualment les entitats han organitzat jornades en petit format i també en format virtual.

8. Torn obert de paraules

- Fusió entre la Caixa i Bankia, comporta la desaparició de la fundació, i amb això la desaparició del

model d’obres socials de Catalunya.

-  Afectació  COVID  entitats  ambientals.  Algunes  entitats  han  fet  arribar  la  seva  queixa  per  el

funcionament d’aquests ajuts i especialment per el fet que l’adjudicació fos per ordre d’arribada. I

també ha estat criticat que hi hagi entitats beneficiàries que no són purament ambientals.  S’ha

parlat amb DTES i sembla que hi ha la possibilitat que hi hagi una nova convocatòria, a partir del

percentatge que recapta l’Agència de Residus de Catalunya de la taxa de residus destinada a medi

ambient.

Sense cap punt més a destacar finalitza la reunió a les 13:45h.

El president El secretari
Marc Vilahur Pere Josep Jiménez 


