




- projectes amb una contribució evident d’incidència polí ca: com pot ser el LIFE ENPLC o el LIFE
Biorgest.

-  projectes que donin resposta a la «borsa de projectes» que s’està preparant o amb un servei
evident cap a les en tats: com pot ser el European Solidarity Corps, o la mateixa convocatòria de
Fundación Biodiversidad.

S’informa que s’ha contractat a l’Anabel Cepas, formada en dret ambiental i amb experiència en
projectes ambientals, que serà la persona que dinamitzarà aquesta “borsa de projectes”, que ha
d’esdevenir la llavor d’un futur “gabinet de projectes”. 

Es proposa que l’Anabel Cepas visi  les en tats membres, per tal de conèixer els projectes que
duen a terme, les seves ncessitats i poder així donar resposta a noves oportunitats de finançament
que puguin sorgir.

En el marc del Next Genera on, es comenta que hi ha vàries en tats que han presentat projectes
directament a la Generalitat de Catalunya: GEPEC, Sèlvans,  etc.  Cal veure com s’estructuren els
recursos del Next Genera on per part de la Generalitat perquè encara no està clar. Es recorda que
la XCN va presentar  un projecte amb partenariat amb les en tats membres al novembre i a dia
d’avui no ha rebut cap resposta.

Es comenta que el 2 de setembre hi ha una reunió amb la nova secretària d’Acció Climà ca, Anna
Barnadas, i director general de polí ques ambientals, l’Antoni Ferran per presentar el Pla de Treball
conjunt  amb la XCN,  i  que s’aprofitarà per demanar  aquesta informació respecte als  fons Next
Genera on. 

 Estat Pla d’Accions XCN 2021

1. Empreses: proposta Zurich – Banc Sabadell: S’explica la col·laboració que s’està treballant amb
Concep-t, perquè Zurich des ni una part dels ingressos de les pòlisses d’assegurances de vida a
restaurar espais degradats. La proposta inclou que Zurich faci una dona a la XCN amb l’objec u que
la XCN compri una finca per cedir-la en custòdia a una en tat membre per a la seva restauració. La
donació inclou una par da per a les accions de restauració.  

Es farà una crida entre les en tats membres un cop es sàpiga l’import que Zurich preveu des nar.
Cal tenir molt clar la dificultat de ges onar finques en propietat, i com garan r la seva conservació a
llarg termini, més enllà de la restauració inicial.

Es valora com una estratègia molt interessant que cal explorar. Algunes vies poden ser a través de
finques del Bisbat, INCASOL, abintestats de la Generalitat de Catalunya o patrimoni que es canalitzi
per la futura Agència de la Natura, etc. 

Es treballarà una proposta de conveni de col·laboració a 3 bandes entre Zurich, Concep-t i XCN. I
també un documet d’implicacions que representa per la XCN la seva par cipació i especialment del
seu paper com a propietària.

S’acorda seguir endavant amb la proposta, però valorant abans quines responsabilitats representen
per la XCN i   el seu encaix amb els estatuts de l’en tat.  



2. Congrés socioambiental: es presenta el programa que s’ha treballat des de la comissió de treball
del congrés formada per les en tats coorganitzadores.  I  s’informa que a par r del setembre es
posarà en marxa l’organització per tal de complir amb les dates previstes per el 13 de novembre.

 Valoració Setmana Natura i Ultra Clean Marathon 2021

Es presenta la valoració de les dues grans campanyes de comunicació  i par cipació ciutadana que
lidera la XCN: la Setmana Natura i la UCM.

Respecta  a  la  Setmana  Natura,  l’edició  del  2021 ha consolidat  la  Setmana  Natura  en  quant  a
par cipació d’organitzacions i nombre d’ac vitats. Pel que fa a la par cipació de persones ha estat
menor degut a la situació de pandèmia. Es valora molt posi va la par cipació de padrines i padrins
amb el format d’”apadrinar” actes de la Setmana Natura, i també l’organització del concert solidari
entre Alicia  Rey,  cantant  i  influencer,  amb  l’ADENC.  Es  proposa reforçar  aquestes  dues  vies  de
par cipació per a la propera edició, tot potenciant ac vitats vinculades al donantambiental.cat.

Respecte a la UCM, i malgrat la situació de pandèmia  que ha dificultat la seva organització,  s’ha
valorat molt posi tu el resultat del nou format i l’aposta perquè esdevingui una cursa no només
sostenible i de plogging, sinó també soldiària. Ha estat molt ben valorat els “tàndems” que s’han
creat  entre  equips  de  corredors  i  en tats  beneficàries  dels  600 euros  de dona u,  i  es  preveu
mantenir  el  format i  el  recorregut  per  a  la  propera edició,  centrant  els  esforços  en fer  créixer
l’esdeveniment i el seu impacte comunica u.

Cal veure si l’encaix entre la Setmana de la Natura i el Let’s Clean Up ens beneficia o confón el
missatge que volem donar. Es comenta que la coorganització conjunta amb l’Agència de Residus de
Catalunya  no sempre  és  fàcil.  En  aquest  sen t,  cal  valorar  la  incorporació  de  l’ajuntament  de
Barcelona com a en tat coorganitzadora,  que pot reforçar i facilitar la logís ca i l’organització de la
propera edició.

 Conservatori del Litoral (proposta SOS Costa Brava)

Sergi  Nus, vinculat a SOS Costa Brava, explica que s’està preparant un manifest per reclamar la
creació del Conservatori del Litoral, tal i com estava previst a la  Llei de protecció i ordenació del
litoral aprovada pel Parlament de Catalunya el 22 de juliol de 2020.

S’aprova que la XCN s’adhereixi al comunicat i que ajudi a SOS Costa Brava en l’impuls del comunicat
i d’incidir polí cament en aquest tema. I reclamar-ho també a la reunió del 2 de setembre amb la
Secretaria d’Acció Climà ca. 

Cal també demanar que no s’està complint el termini de la creació dels estatuts de l’Agència de la
Natura, ja que “el Govern ha d'aprovar els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya en el
termini d'un any a comptar de la publicació d'aquesta llei”, segons la LLEI 7/2020, del 2 de juliol, de
l'Agència de la Natura de Catalunya.

 Torn obert de paraula

Es parla del conflicte territorial al Ripollès per la creació d’una macro-àrea cinegè ca de més de
1.000  hectàrees.  S’acorda  que la  XCN  posi en  contacte a  la  plataforma que  s’està  manifestant
respecte aquest conflicte amb en tats membres que n’es guin interessades. ADEFFA comenta que
està interessada en par cipar-hi.



           Sense cap punt més a destacar finalitza la reunió a les 14:00h.

Presidenta Secretari
Cris na Sànchez  Marc Vliahur      


