


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

• Pla d’Accions XCN 2022

Es proposa parlar amb l’Associació Micropobles en relació a les oportunitats que surgeixin en el
marc del Next Genera on!

• Codi È c, lligat al protocol d’incidència polí ca. Com actuem davant de les demandes dels
propis membres.

Conservatori  del  Litoral:  3  jornades:  abril  (forma jurídica),  Torroella  de  Montgrí,  juny  (espais  a
conservar  i  governança)  GEPEC,  SEO/BirdLife  i  FCLP,  a  Tarragona,  i  setembre  (finançament  del
Conservatori) a Barcelona, Submon. Internament podem comptar amb l’Anna Carol.

Es comenta que caldria debatre sobre com la XCN aborda la qües ó de les energies renovables,
transició  energè ca  i  el  seu  impacte  en  el  territori,  i  es  proposa  fer  una  reunió  monogràfica
específica sobre aquesta temà ca.

S’acorda  fer  una  reunió  extraordiniària  en  un  mes,  per  tractar  dos  temes  específics:  protocol
incidència polí ca XCN, i transició energè ca i conservació del territori.

• Pressupost i tresoreria

Qüotes

Ajut GenCat: 200.000 euros. Es proposa que la DG pugui contractar a la XCN per algunes tasques:
organització de jornades sobre Conservatori del Litoral, jornades i estudi sobre transició energè ca i
energies renovables, estudi sobre APP i AMEC, etc.

En cas que hi hagi alguna situació extraordinària i calgui incrementar el % es pot plantejar un % més
alt.

En  paral·lel  cal  treballar  per  incidir  en  que  la  Generalitat  de  Catalunya  perquè  es  millorin  els
pagaments dels ajuts. També es proposa parlar amb l’Ins tut Català de Finances.

• Passos a fer Fons del Patrimoni Natural 

S’explica que la campanya d’incidència polí ca va ser posi va i que ha ngut repercussió i cal veure
en el propers mesos com es va configurant la resposta per part del Departament respecte al des
de les par des del Fons.

S’ha demanat a la consellera i a la DG Polí ques Ambientals i Medi Natural i la DG d’Ecosistemes
Forestals, detall de les par des previstes al pressupost. S’està a l’espera de resposta.

• Germinadora de Projectes en Xarxa



Cal dimensionar molt bé la capacitat de la XCN i de l’equip tècnic per donar resposta a la 
germinadora. Sobretot ha de facilitar l’espai de trobada i la generació d’oportuintats de generar 
partenariats.

Es podria explicar en algun moment l’exemple del Resifarms, que és un molt bon cas d’èxit del que 
pot fer la germinadora. Ja que es va poder construir gràcies al suport de la XCN, a par r dels 
contactes que té i en el suport per a la seva preparació, i ha funcionat molt bé.

Es podrien definir unes línies prioritàries de treball, que donin resposta a les necessitats fixades dels
propis programes. I a par r d’aquestes línies treballar-les amb les en tats.

• Torn obert de paraula

Canvi representant Consorci Gavarres: Cal canviar la representació per part d’en Marc Vilahur, ja
que ha deixat la gerència del Consorci, i assumia la secretaria. 

 Sense cap punt més a destacar finalitza la reunió a les 14.00h.

Presidenta Secretari
Cris na Sànchez  Marc Vliahur      


