
Acta  79a. Reunió  Ordinària de la Junta de la Xarxa per a la
Conservació de la Natura

Dia i hora: dimarts 14 desembre de 2021, de 11:00h a 14:00h

Lloc: Irehom, Camí  d'Artigues, 08297 Castellgalí  (Barcelona) i
via zoom.

Assistents: Cristina Sànchez (Presidenta – SEO/BirdLife), Marc Vilahur (Secretari - Consorci de les Gavarres),
Pere Josep Jiménez (Tresorer – L’Aube), i vocalies: Núria Valls (ADEFFA), Sergi Nuss (Associació Naturalistes de
Girona),  Stefan  Esser  (Associació  Sèlvans),  Anabel  Sànchez  (CREAF),  Ander  Achotegui  (Fundació  Emys),
Eduard Furró (GOB Menorca) i ÀlexBartolí (Submon) 

Convidats: Miquel Rafa (Fundació Catalunya la Pedrera), Sandra Carrera (Direcció XCN) i Equip XCN

Excusen assistència: Damià Sánchez (Vicepresident – Trenca), i vocalies: Ariadna Pomar (Arran de Terra), Jesús
Ortiz (Associació CEN), Tomàs Padrosa (Associació Hàbitats), Andrea Córdoba (Associació Mediambiental La
Sínia), Josep Vila (Universitat de Girona) i Xavi Jiménez (GEPEC).

Ordre del dia:

 Aprovació altes i baixes membres XCN

 Organigrama XCN 

 Presentació projectes XCN (per part de l’equip XCN)

 Torn obert de paraules

 Presentació. La Presidenta inicia la  reunió amb la benvinguda als presents i virtuals i demanant  un
canvi el l’ordre del dia a l’espera d'assistents per aprovació  de : altes /baixes nous membres i organigrama.
S’inicia la presentació de projectes.

 1. Germinadora de projectes (per part d’Anabel Cepas)

Al juliol de 2021, a petició de la Junta, es va crear la Borsa de Projectes de la XCN per tal que les
entitats  membres  puguin  presentar  els  seus  projectes  que  voldrien  realitzar  en  format  de
partenariat  o  associació  amb  altres  entitats.  Aquesta  borsa  ha  esdevingut  la  Germinadora  de
Projectes en Xarxa i es va formalitzar la seva constitució mitjançant un acte presencial a Jorba al
mes de novembre de 2021. Aquesta jornada va tenir com a objectiu la presentació dels projectes de
les entitats per tal  de començar a generar sinergies i  cercar aliances per crear futurs  projectes
conjunt.

El  primer projecte conjunt que ha sorgit de la Germinadora ha involucrat a 7 entitats membres
liderat  per  la  XCN,  sobre  com  la  custòdia  del  territori  pot  generar  bioeconomia  mitjançant  el
silvopastoralisme i la gestió forestal sostenible. No s’ha pogut presentar a la convocatòria de la línia
de  Bioeconomia  de  Fundación  Biodiversidad  atès  que  els  consorcis  municipals  no  poden  ser
beneficiaris d’aquests fons. Per aquest motiu es presentarà el projecte a la Direcció General de
Polítiques Forestals per tal de poder accedir a financiació.



Finalment se li  fa  als  membres de la Junta de la XCN la següent consulta:  Quin és  el  rol  que
considereu que ha d’assumir la XCN dins la Germinadora? Ha de ser líder dels projectes que es
generin? O bé ha de limitar-se a generar sinèrgies i aliances entre les entitats?

S’està d’acord en que la  XCN ha d’assumir un rol flexible, adaptat a les demandes de les entitats i en
funció de les convocatòries.

2. Donant Ambiental (per part d’Anna Parisi)

S’explica que la campanya actual «Dona’t per la Natura» està costant molt, i que malgrat s’està
aconseguint un salt important en visites al web i en interaccions en les XXSS, el rati de conversió
entre visites i donatius és molt baix (d’un 0’35%) quan normalment és d’un 2% o 3%. Això ens ha
de fer reflexionar que encara cal molta pedagogia i és una carrer de fons per aconseguir que la
ciutadania s’impliqui i entengui la necessitat de contribuir econòmicament en la tasca que fan les
entitats. 

Es comenta que calen missatges més enfocats i directes a els emocions, explicant amb més detall
els projectes, perquè arribi més a la gent. També es destaca la importància d’informar del benefici
fiscal  que  representen  aquests  donatius,  gràcies  a  que  la  XCN  és  entitat  Declarada  d’Utilitat
Pública.

3. Voluntariat a Barcelona (per part de Júlia Garcia)

S’exposa el projecte que s’està duent a terme a través d’un ajut de l’ajuntament de Barcelona, per
promoure el voluntariat ambiental a la ciutat. S’han realitzat 5 entrevistes a través d’InstaLive, i
pot ser un model a extrapolar a altres entitats membres de la XCN, d’arreu de Catalunya.

Es  proposa contactar  amb Beteve  i  altres  canals  per  fer  difusió  com pot  ser via  Alfred  Picó i
Gallego.

4. Sabadell -Zurich (per part d’Anna Subirana)

Ens estem reunint amb Sabadell – Zurich per treballar la proposta de projecte que els hi hem fet: a través
d’un determinat import procedent de la venta de pòlisses es comprarien finques estratègiques per a ser
restaurades. Sabadell – Zurich realitzaria el donatiu econòmic a la XCN i la XCN compraria la finca, amb la
voluntat que anualment aquest donatiu per a comprar una nova finca es vagi repetint, creant així una
xarxa de finques restaurades. Les finques serien gestionades per entitats membres de la XCN (la XCN
establiria un contracte de custòdia amb les entitats per a la seva gestió). De moment encara no es saben
possibles imports dels donatius. En cas que el projecte tiri endavant, caldrà preguntar prèviament als
membres (a través de l’assemblea) si  la XCN agafa aquest nou rol de propietari de finques i,  en cas
afirmatiu, caldrà modificar els estatuts de l’entitat.

Es planteja si la XCN ha de ser un « National Trust». L’import final del donatiu marcarà l’estrategia a
seguir. Es comenta que es important que els espais siguin autosostenibles i és important a l’hora de
fer la crida per la compra de finques, saber quins valors naturals prioritzem. Cal tenir en compte el
risc  que  comporta  que  la  XCN  sigui  propietària  de  finques  (despeses  derivades  del  seu
manteniment, etc.).

Es planteja que la XCN  pogués cobrar a les entitats que tinguessin finques cedides un import a part
de la  qüota  de  membres. També es debat si cal  comprar  aquestes finques,  ja que  el que cal és
prioritzar recursos a un projecte i fons per garantir el mateix. Es debat a nivell ètic la proposta.
Encaixaria  més  si  vingués  de Caixa  Enginyers  enlloc  d’un banc i  asseguradora,  que tenen unes



expectatives especulatives i pro-beneficis. També es comenta que és molt important poder comptar
amb una partida econòmica que garanteixi els diners per fer manteniment d’aquests espais.

5. Seguiment i avaluació de la custodia  (per part de Guillem Bagaria)

Aquest any s’ha treballat en una plantilla de pla de gestió i en una revisió dels models de contracte i
conveni de custòdia, incidint en la millora de la planificació.

Tenint  en  compte  que  es  preveu  l’aprovació  propera  del  registre  de  finques  amb  iniciatives  de
conservació, s’ha incorporat en aquests models el contingut mínim que en preveu el projecte de decret
del registre, perquè un cop s’aprovi tinguem els models a punt.

Respecte al  registre es qüestiona el seguiment anual de la finca que es demana a les entitats,  i si
l’administració podrà fer el seguiment. Cal simplificar el procés, ja que pot arribar a passar  que es
tingui l’expedient omplert però ningú es miri els informes anuals. Un exemple vàlid seria el de les
àrees privades de caça. 

6. Àmbit agrari (per part de Clara Blasco)

S’està treballant en el darrer any del projecte Ruralization, i cal analitzar bé com es pot aprofitar al
màxim  els  resultats  del  projecte  amb les  línies  de  treball  de  les  entitats  membres.  Es  preveu
l’elaboració d’una Guia sobre accés a la terra per a administracions locals, i que doni resposta als
reptes actuals del món rural. 

Es proposa contactar amb Diputació de  Barcelona i el Parc  Natural de Montserrat per temes de
desenvolupament Rural, també amb alguns consorcis afins a aquesta temàtica.

7. Àmbit Forestal (per part de Mathias Brummer)

Biorgest i CONECTFOR tracten la integració de la biodiversitat en la gestió forestal i la connectivitat
forestal. Són dos projectes molt interrelacionats, i amb potencial per fer aportacions rellevants al
futur Pla General Forestal de Catalunya que es preveu es treballi al llarg del 2022. Es preveu fer un
procés participatiu en aquest sentit amb les entitat membres per debatre sobre les contribucions
d’ambdós projectes. 

Es debat que calen millores forestals enfocades a plans de gestió i conservació, i que hi ha una gran
diferència en la visió de les entitats i l’administració respecte a l’ordenació forestal. Es proposa una
trobada d'entitats membres amb interessos forestals per poder entrar mes a fons amb el tema i que
el  tècnics  de les  entitats  puguin  donar  suport  i  marcar  prioritats  per  complir  els  objectius  del
projecte però també de les entitats amb l’objectiu d’alinear postures.

Es proposa parlar amb el Centre de la Propietat Forestal, per reemprendre la feina feta prèviament
en la incorporació de millores en l’àmbit de la conservació als plans tècnics de gestió forestal, i
treballar-ho conjuntament. 

Per manca de temps es deixen d’exposar  altres projectes duts a terme per  l’equip XCN, amb el
compromís de presentar-los en la propera Junta.

• Presentació de altes nous membres



resentació del organigrama:

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

• Organigrama XCN

Sandra Carrera presenta 3 propostes d’organigrama. S’acorda que la 1a opció és la més clara. Es comenta
que l’àrea germinadora caldria que fos un nom més genèric. Per altra banda, es comenta que a partir
d’aquest organigrama es definiran els diferents llocs de treball de l’entitat. 



 S’aprova per unanimitat la proposta d’organigrama presentat.  

 Torn obert de paraula 

Miquel Rafa explica el doble CongrésILCN i ELCN i entrega a la XCN el premi lliurat en reconeixement als
anys de custòdia a Catalunya i a la conservació de la natura i biodiversitat del territori.

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

Presidenta Secretari
Cristina Sànchez  Marc Vliahur      


