


• S’aprova per unanimitat les altes i baixes de membres. 

• Equip XCN: baixes laborals i reorganització

La Cris na Sànchez exposa la situació en la reestructuració interna de l’equip de la XCN després de
la marxa d’en Jofre Rodrigo i de la situació interna. 

S’explica que hi hagut 2 baixes laborals des de llavors: en Miquel Correa, que ja anteirorment havia
anunaciat l’interès de centrar-se en el doctorat que està realitzant i que no és compa ble amb el
treball a la XCN, especialment per la seva ubicació a Suècia. Per altra banda, la Mireia Salazar ha
sol·licitat la baixa laboral de la XCN per mo us personals.

Alhora  s’ha  incorporat  l’Anabel  Cepas,  per  reforçar  l’àrea  de  projectes  i  coordinar  l’actual
Germinadora de projectes en marxa. 

La Cris na Sànchez agraeix la tasca realitzada per en Pere Josep i la Sandra Carrera durant aquests
mesos  per  reestructurar  l’equip.  Tal  i  com s’havia  acordat,  en  Pere  Josep després  de 6  mesos
finalitza la seva tasca a la XCN per reforçar la direcció de l’en tat, i a par r de l’1 de novembre
tornarà al càrrec de tresorer de l’en tat.

S’ha treballat inensament en els compromisos demanats per la Junta de definició d’un organigrama
de l’en tat i la descripció dels llocs de treball, i també de la implementació d’una eina de ges ó de
projectes (ERP) que després de valorar diverses opcions s’ha optat per adaptar  el programa de
SEO/BirdLife, que de manera generosa ofereix a la XCN la seva eina que ha anat adaptant durant els
darrers 10 anys.

S’acorda fer la propera reunió de Junta per Nadal amb tot l’equip per poder intercanviar idees, i
treballar el pla de treball i el pressupost per el 2022. 

• Germinadora de projectes en xarxa

Es comenta que s’ha definit una estratègia per a la par cipació de la XCN en projectes europeus. En
els darrers anys s’ha fet una aposta important i actualment la XCN par cipa en 7 projectes europeus
(H2020, Erasmus+, LIFE, etc.). Malgrat això, cal definir una estratègia clara i orientada a la missió de
la XCN, ja que sovint aquests projectes no tenen un retorn cap a les en tats o s’allunyen de la missió
de la XCN.

Per això, i seguint les orientacions de la Junta s’ha treballat en la creació d’una «Germinadora de
Projectes en Xarxa» i  s’ha fet una crida  a les  en tats perquè presen n els  seus  projectes amb
l’objec u de cercar sinergies i partenariats a futures convocatòries i oportunitats de finançament
que sorgeixin,  especialment  en  el  marc  dels  Next  Genera on.  S’han  presentat  a  dia  d’avui  45
projectes de 26 en tats. Els principals projectes estan relacionats amb l’àmbit agroforestal i l’àmbit
fluvial.

Per  altra  banda,  es  preveu  que  la  XCN  presen  un  projecte  a  la  convocatòria  de  Fundación
Biodiversidad,  en  la  línia  de bioeconomia,  i  en partenariat  amb les  en tats  membres que han
presentat propostes per la germinadora.

• Donantambiental.cat



Recaptació actual: a dia d’avui s’han recaptat 123.203 euros amb les diferents accions impulsades
per la XCN a través del portal donantambiental.cat, principalment a través de col·laboracions amb
empreses.

Banc Sabadell – Zurich: la XCN haurà de revisar els seus estatuts per tal de fer viable que la XCN
pugui realitzar compres de finques. I també cal valorar si és necessària l’aprovació de la proposta
per part de l’assemblea. 

Es  comenta que hi ha qües ons è ques a valorar. Al web de Banca Armada es pot visualtzar que
Banc Sabadell des na milions a la compra d’armament.

Cal valorar bé que representa i quines responsabilitat assumeix la XCN amb la compra d’aquestes
finques. Així com valorar la importància de mantenir la con nuïtat a llarg termini d’aquests espais.

Miquel Rafa s’ofereix a parlar i assessorar la XCN, a par r de la seva experiència  a la Fundació
Catalunya La Pedrera, com a propietària de finques amb finalitat de conservació durant més de 20
anys.

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.  

Premi GIRBAU

S’explica que el Premi Fundació Privada GIRBAU, dotat en 12.000 euros, en la seva 3a edició s’ha
quedat a Osona, amb la proposta del Grup Naturalista d’Osona, que ha estat el projecte seleccionat
per el Jurat la setmana passada. L’Eduard Furró és el representant de la Junta XCN al Jurat.

A  més  a  més  d’aquest  primer  Premi,  la  Fundació,  davant  de  l’interès  dels  diferents  projectes
presentats, ha decidit donar un accèsit de 6.000 euros al 2n projecte més votat, d’Eixarcolant, i un
premi de reconeixment de 6.000 euros al projecte de Bicibus. 

Campanya Nadal 2021 Donantambiental.cat

S’informa  que  s’està  treballant  una  campanya  de  donacions  per  Nadal  a  través  del  portal

www.donantambiental.cat.  Es  preveu  la  contractació  d’Enric  Cor ñas,
com a expert en captació de fons. S’iniciarà en mo u del giving Tuesday, i con nuarà fins el 7 de
gener.

• Relacions Internacionals XCN

Miquel Rafa exposa la seva par cipació al Congrés UICN.

El Congrés ELCN – Eurosite previst del 6 al 8 de desembre es farà presencial a Barcelona (La Pedrera
i Món Sant Benet) Es preveu entre 50 o 80 persones al congrés. I hi haurà dues visites de camp, una
a Montserrat i una a Sils i Riudarenes. Si hi hagués més gent es podria plantejar una 3a visita. El
Congrés ILCN finalment es preveu en format virtual del 8 al 10 de desembre.

• Incidència polí ca XCN

S’exposa la feina que s’està fent en relació a diverses accions d’incidència polí ca. 



Congrés socioambiental

S’exposa el calendari acordat amb les en tats que formen part del Congrés socioambiental per els
propers mesos:

Protocol Incidència Polí ca i enquesta membres

S’ha fet una enquesta a les en tats membres, seguint el debat generat a l’assemblea de juny, i per
conèixer quin pus d’incidència i amb quina intensitat ha de treballar la XCN. La tendència general
que s’observa és que el grau d’implicació de la XCN davant dels casos plantejats hauria de ser
diferent en funció de si la conservació de la natura és el tema central o no, per una banda; i si
l’àmbit dels projectes és nacional o local.

Àmbit agrari: PAC i Agenda Rural de Catalunya

Més enllà de la incidència que s'ha realitzat a nivell europeu i estatal durant l'úl m any i mig de la
mà de PorOtraPAC, la XCN ha treballat propostes de millora per les diferents intervencions regionals
(an c Pla de Desenvolupament Rural). 

Per altra banda, es par cipa de la comissió motora de l’Agenda Rural de Catalunya, i també a través
de la par cipació a alguns tallers temà cs, s'han fet arribar propostes. Especialment en els àmbits
de sistema forestal, sistema alimentari i transició ecològica. 

• Torn obert de paraula

-  Canvi representant Submon: Manel Gazo explica que acaba la seva relació laboral amb Submon
perquè li han ofert una feina a ESADE, i que proposen la seva subs tució com a vocal de la Junta per
l’Àlex Bartolí, soci fundador de Submon. 



Sense cap punt més a destacar finalitza la reunió a les 13.30h.

Presidenta Secretari
Cris na Sànchez  Marc Vliahur      


