


4. Assemblea XCN 2021: data, renovació de Junta i Pla Estratègic postCOVID: 

S’exposa que el 19 de febrer de 2021 farà dos anys de l’assemblea de cons tució de la «nova»

en tat, fruit de la fusió entre XCT i XVAC i de l’aprovació de l’actual Junta. Així que cal triar data per

celebrar  l’assemblea,  decidir  quines  qües ons  es  porten  a  debat  i  a  aprovació,  i  treballar  per

presentar una nova candidatura de la Junta XCN.

S’acorda fer-la el dijous 18 de febrer de 2021 al ma , i de manera virtual.

Es valora debatre el Pla Estratègic i portar-lo a aprovació a la Junta següent, que es celebrarà al

maig o al juny quan es disposi del tancament i l’auditoria econòmica del 2020. D’aquesta manera, la

nova Junta l’haurà pogut valorar, revisar i aportar les qües ons que consideri estratègiques. 

S’acorda que a l’assemblea de febrer es sotmetrà a aprovació el Pla Anual 2021 i a debat el 

Pla Estratègic 2021-2025, que es sotmetrà a aprovació a la següent assemblea, conjuntament amb

el tancament econòmic 2020.

Per  altra  banda,  es  comenta  que  la  convocatòria  per  rebre  noves  candidatures  d’en tats  que

vulguin formar part de la Junta de la XCN ha ngut poca resposta. Ho han demanat Associació CEN,

Consorci de les Gavarres i SOS Costa Brava. 

Es recorda els requisits que estableixen els estatuts respecte a la composició d’aquesta Junta.



Les diferents en tats que formen part de l’actual Junta comenten la seva voluntat de con nuïtat o

no.

Associació  Hàbitats,  Fundació Emys,  GOB Menorca  i SEO/BirdLife  confirmen la seva voluntat de

con nuar. La Sínia i Trenca proposen, que per contribuir a l’equitat de gènere dels membres de la

Junta, hi par ciparan representantes femenines de l’en tat (l’Andrea i la Núria respec vament). A

més,  Trenca reafirma que par ciparà en representació de les 19 en tats que formen part de la

plataforma Eix Ambiental Lleida. 

Des de la Universitat de Vic es considera que després de 6 anys es bo que hi hagi relleu i que donen

pas a noves en tats representa ves com a centres de recerca. Es proposa demanar per entrar a

Universitat de Girona i CREAF. Fundació ENT, Fundació Vincles i Llavors Orientals s’ofereixen també

per  deixar la Junta i donar pas a noves en tats.

Cal debatre si cal incloure més administració pública a la Junta o no.

Es proposa convidar a l’associació Marques de Pastor del Pallars, per representa vitat geogràfica i

d’àmbit de l’ecoturisme, a formar part de la Junta.

Pel que fa a la dimensió de la Junta es considera que funciona molt bé una composició de membres

gran com l’actual, amb una comissió execu va pe ta que por  el lideratge. 

5. Propostes XCN par ts polí cs properes eleccions. 

A par r  de  la  proposta  presentada  per  l’equip  tècnic  de  la  XCN,  es  proposa  fer  dues  accions:

reunions amb par ts polí cs i difusió pública de la proposta de la XCN, i, un cop presentats els

programes electorals, valorar les propostes ambientals que fa cada par t i fer públic si hi ha o no

compromís (seguint la campanya que ha fet en altres ocasions SEO/BirdLife).

Es proposa que hi ha hagi més aspectes de par cipació local, ja que a invell municipal hi ha moltes

opcions de treballar aquesta temà ca i posar-la a la pràc ca. També es considera que cal donar més

pes  a  la  problemà ca  al  territori  relacionada  amb  la  transició  energè ca  sostenible.  No  hi  ha

planificació  i  afavoreix  l’impacte  a  zones  agràries  i  d’alt  interès  ecològic,  afectat  per  l’oligopoli

energè c.

S’acorda que es passarà el calendari de reunions amb els par ts polí cs a la Junta perquè pugui

par cipar conjuntament amb l’equip a les reunions.



També s’acorda que es presentarà a la Junta la planificació d’incidència polí ca per el 2021 a la

pròxima reunió per tal de valorar les prioritats i veure com la Junta s’implica.

S’expliquen les reunions que es van mantenir amb europarlamentaris d’ERC i Junts. Es va proposar

fer una presentació de la tasca i el model de governança de la XCN a nivell de Parlament Europeu i

se’ls va presentar la proposta de la XCN a la CORECO per els fons europeus de recuperació post

COVID.

En aquest sen t, es proposa fer una àrea XCN als membres per explicar que es poden presentar

propostes a GenCat i al Ministerio de Transición Ecológica. 

Es  recorda que es  segueix  estant  molt  present  a  nivell  europeu,  a  través  de la  Junta  direc va

d’Eurosite (amb en Miquel Rafa de la Fundació Catalunya La Pedrera), i a través d’un segon LIFE

atorgat per a la creació de la xarxa ELCN. El congrés de la ILCN finalment es preveu per setembre.

6. Escala salarial XCN

Es presenta una proposta de criteris salarials, a par r del marc laboral actual.

Es considera que és molt important retribuir bé l’equip per tal de retenir el talent, i poder seguir

apostant durant els propers anys per projectes europeus. Cal deixar flexibilitat salarial per captar

talent, però també cal  tenir  present  que ha d’anar vinculat  al  projecte  en qües ó.  També és

important  que  no  hi  hagi  grans  diferències  de  sous  entre  les  persones  de  l’equip  per  evitar

conflictes interns.  Amb tot  això,  cal tenir  present  l’escenari  d’incertesa  que es preveu per els

propers anys, i si el pressupost de la XCN permet fer l’escala salarial proposada. 

S’acorda que a la  propera reunió de Junta es  farà una proposta  econòmica concreta i  la seva

aplicació al pressupost 2021.

 

7. Torn obert de paraules

-  Congrés Socioambiental  Catalunya: es valora  com han anat les sessions  de treball  (amb els

documents col·labora us framapad, i la dinàmica par cipa va a través del mural), i es recorda



que fins el 31 de desembre encara es poden fer aportacions, per acabar valorant uns documents

més defini us. Hi hagut molt poca par cipació per part de les en tats membres de la XCN, i cal

veure si és falta d’interès o saturació d’ac vitats i compromisos en el calendari. La pandèmia ha

provocat  una  concentració  de  jornades  a la  tardor  i  això,  i  el  fet  que  al  novembre s’han  de

jus ficar convocatòries diferents d’ajuts, ha fet que moltes en tats no puguéssin par cipar. 

El congrés haurà permès generar un bon material de discurs sobre diferents temà ques que la

XCN no tenia, i interpelar i arribar a nous actors que fins ara no hi arribàvem (TTSS, XESC, etc.)

-  Llei  Tercer  Sector:  Cal  treballar  perquè  les  en tats  ambientals  també  puguin  entrar  en  el

reconeixment que està demanant el tercer sector social de que es valori la tasca de conservació,

educació ambiental i sensibilització, i els beneficis socials i en la salut i el benestar humà que fa. A

nivell europeu hi ha un marc norma u que ho facilita. I cal treballar perquè es pugui regular les

fórmules contractuals.

- Afectació  en tats ambientals COVID: es farà una actualització de l’enquesta i informe per veure

quines accions de pressió i incidència s’han de fer com a XCN. Cal repe r les accions que va fer la

XCN  durant  la  primera  onada.  Caldria  també  valorar  la  possibilitat  de  concedir  pròrrogues  per

executar les accions de les subvencions, que ajudaria molt a les en tats. I demanar que hi hagi una

nova convocatòria de custòdia del territori. 

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

El president El secretari
Marc Vilahur Jordi Puig Roca


