
Acta  76a. Reunió  Ordinària de la Junta de la Xarxa per a la
Conservació de la Natura

Dia i hora: dimarts 25 de maig de 2021, de 11:00h a 13:30h

Lloc: virtual, via zoom

Assistents: Cristina  Sànchez  (Presidenta  –  SEO/BirdLife),  Damià  Sànchez  (Vicepresident  -  Trenca),   Marc
Vilahur(Secretari - Consorci de les Gavarres), Pere Josep Jiménez (Tresorer – L’Aube), i vocalies: Jesús Ortiz
(Associació CEN), Tomàs Padrosa (Associació Hàbitats), Sergi Nuss (Associació Naturalistes de Girona), Stefan
Esser (Associació Sèlvans), Anabel Sànchez (CREAF), Ander Achotegui (Fundació Emys), Eduard Furró (GOB
Menorca), Manel Gazo (Submon).

Convidats: Miquel Rafa (Fundació Catalunya La Pedrera) i Sandra Carrera (Direcció XCN)

Excusen  assistència: Núria  Valls  (ADEFFA),  Ariadna  Pomar  (Arran  de  Terra),  Andrea  Córdoba  (Associació
Mediambiental La Sínia), Xavi Jiménez (GEPEC), Josep Vila (Universitat de Girona).

Ordre del dia:

 Equip XCN

 Aprovació acta anterior Junta XCN

 Aprovació altes i baixes membres XCN

 Pla Incidència Política 2021

 Setmana Natura i Ultra Clean Marathon 2021

 Congrés Socioambiental 2021

 Organigrama XCN i escala salarial

 Torn obert de paraula

1. Cristina Sànchez (CS) informa que a la propera Junta s’aprovaran les dues últimes actes de les

reunions extraordinàries. Es proposa fer les reunions de Junta en horari de tarda, ja que sembla

que va millor a més gent. Sandra Carrera parlarà amb la resta de persones per veure quin és el

millor horari.

2. Equip XCN: 

CS explica el rol que agafa en Pere Josep per fer front a la situació de conflicte intern dins de la

coordinació de la XCN, donant suport a la nova direcció. En Pere Josep deixa la tresoreria de la

XCN i l’agafa en Jordi Solé, President de l’Aube.

CS explica que es va traslladar la proposta aprovada per la Junta a n’en Jofre Rodrigo i la Sandra

Carrera,  amb  la  decisió  que  la  SC  agafi  la  direcció  única  i  que  en  JR  segueixi  assumint  la



coordinació de l’àrea de conservació i de l’àrea de projectes europeus, però deixi les seves tasques

de coordinació general i d’estratègia de l’entitat. JR va demanar 15 dies per donar una resposta.

Aquesta setmana ha comunicat que no se sent còmode amb la proposta. Davant d’aquest fet, i les

desavinences tingudes amb la nova direcció, es proposa fer un acomiadament improcedent, amb

un 50% de la indemnització que li pertoca (33 dies per any treballat).

SC i Pere Josep exposen una valoració de la situació actuals i les propostes que s’estana treballant

per  millorar  el  funcionament  de  l’entitat  (organigrama,  funcions  de  cada  lloc  de  treball,

implementació d’una eina de seguiment de proejctes, ERP, etc.). Tots dos s’han reunit  amb totes

les persones de l’equip per separat per veure quines inquietuds i necessitats veu cada persona de

l’equip.

Es demana com quedarà l’àrea de projectes europeus i internacionals, i es comenta que no es vol

córrer i assegurar una persona idònia i qualificada per coordinar aquesta àrea. Es preveu de cara a

setembre o si és possible abans d’estiu.

Es demana votar per dues opcions: acomadiament improcedent amb un 50% de la indemnització

o mantenir-lo al seu lloc de treball i que sigui ell que si vol marxar ho faci.

Una altra opció és acomiadament sense una negociació, per tal que no generi un precedent. 

3. Es vota sobre l’idoneïat d’acomiadar o no en Jofre, i quin tipus d’indemnització: 12 vots a favor de

l’acomiadament. D’aquests 12 vots, 9 vots a favor d’una  indemnització negociada, 3 vots a favor

d’un acomiadament no negociat.

S’aprova,  doncs,  l’acomiadament  imporecdent  de  JR  amb  un  50%  de  la  indemnització

corresponent.

4. Aprovació altes i baixes membres XCN



S’explica que s’han rebut 8 noves peticions d’ajuntaments i entitats per formar part de la XCN. I

també dues baixes i  dues peticions d’augment de quota per adaptar-se a la categoria segons

pressupost de l’entitat.  S’aprova per unanimitat les altes, baixes i modificacions de quota. 

5. Setmana Natura i Ultra Clean Marathon 2021

SC explica que la Setmana de la Natura per aquest 2021 comença el proper dilluns 24 de maig

i que actualment hi ha pràcticament 400 activitats, i es preveu superar el número d’activitats

de la  darrera ediciáo preCOVID del  2019.  I  es  preveu la  col·laboració de vàries  persones

padrines que faran ressò de les activitats de la Setmana Natura.

També explica que el 5 de juny es celebra la 3a edició de la Ultra Clean Marathon, però que

serà la 1a amb el format de cursa solidària, en la qual cada equip ha de fer un donatiu de 600

euros a una entitat membres de la XCN, a través del portal donantambiental.cat. Actualment

hi ha 26 equips, amb una recaptació total de 16.000 euros.

6. Congrés Socioambiental 2021

CS i SC expliquen que s’està treballant amb la comissió del Congrés el format i els objectius

del congrés que es preveu celebrar-lo la 2a setmana de novembre. Es preveu treballar un

document de posicionament comú de les entitats ambientals, amb la feina feta per els grups

de treball.

7. Organigrama XCN i escala salarial

SC exposa que s’està treballant amb en Pere Josep l’ogranigrama de la XCN i que es portarà

per aprovació a la propera reunió de Junta.

Per altra banda, es fa una nova proposta d’escala salarial  després de que no s’aprovés la

presentada a la reunió de gener. 



 S’aprova per unanimitat l’escala salarial proposada.

8. Protocol de prevenció i abordatge de l'assetjament a les organitzacions.

S’afegeix aquest punt a l’ordre del dia, per aprovar aquest protocol, que ha entrat en vigor al gener

de 2021, a proposta de la Xarxa d’Economia Social i Solidària de la qual la XCN n’és membre. 

 S’aprova per unanimitat el protocol.

9. Pla Incidència Política 2021

Marc  Vilahur  explica  que  s’està  treballant  en  un protocol  d’actuació  d’incidència  política  que

complementi  el  Pla  d’Incidència  Politica  aprovat  el  2020  per  assembela,  que  defineixi  els

poscionaments de l’entitat en els diversos àmbits de treball i les accions prevites per la XCN durant

els propers 5 anys.

S’acorda que es farà una dinàmica participativa a la propera assemblea que es celebrarà el 21 de

juny, per definir posicionaments i un protocol comú entre totes les entitats membres que ajudi a

ser àgils quan cal prendre decisions i actuar amb rapidesa davant de situacions que afecten a la

missió de la XCN.

S’obra un debat sobre l’actual  creació per part  del  nou govern d’un nou departament d’Acció

Climàtica,  Agricultura  i  Alimentació,  que integrarà  les  polítiques ambientals i  de  conservació i

liderat per ERC, sota la conselleria de l’actual consellera d’Agricultura, Alimentació, Ramaderia i

Pesca

En aquest sentit, es comenta que cal fer una bona valoració de perquè no ha prosprat la proposta

de  la  XCN  d’un  departament  únic  i  transversal,  com  fa  anys  que  demana  el  tercer  sector

ambiental.



S’informa que dijous hi ha reunió amb la Consellera Jordà, i que s’ha parlat amb moltes persones

tant d’ERC, Junts i la CUP, properes a la XCN, i tothom conicideix que la nova conselleria d’Acció

Climàtica, Agricultura i Alimentació no respon i no està a l’alçada dels reptes ambientals actuals. 

Cal traçar polítiques de treball amb l’actual consellera itenir clar quines són les línies vermelles

que no es poden traspassar. 

Cal decidir fins a on arriba la incidència de la XCN en la configuració d’aquest departament i de les

persones  que  el  representaran  al  capdavant:  consellera  Jordà,  secrtaria  general,  direccions

generals, etc.

Preocupa molt la gestió del Fons de Patrimoni Natural i cal garantir que es destinen a la finalitat

per el que ha estat creat. També cal treballar per la vehiculació dels fons Next Generation cap a

projectes de conservació de la natura.

S’està en converses amb Ecologistes de Catalunya per valorar si fer alguna acció pública conjunta,

en resposta a la reunió que vam tenir conjunta amb en Pere Aragonés.

Cal fer autocrítica i sempre intentar millorar en les accions d’incidència política, però és important

tenir  en  compte que hi  ha  moltes  decisions  a  alt  nivell  polític que  s’escapen de la  capacitat

d’incidència de la XCN.

S’acorda que es farà una reunió extraordinària per tractar aquest tema a fons, ja que part dels

membres de la Junta han tingut que marxar i no han pogut traslladar la seva opinió.

           Sense cap punt més a destacar finalitza la reunió a les 13:30h.

1.

Presidenta Vice president

Cristina Sànchez  Damià Sànchez 


