
23a Assemblea General Ordinària de membres 
Xarxa per a la Conservació de la Natura

ASSEMBLEA 2022

Assemblea 07/04/2022
Virtual



Ordre del dia



Sistema de votació assemblea XCN 2022

‣ Es farà a través d’un formulari online: 
https://forms.gle/kwbM98Fe3jevFiZd6

‣ Vota la persona que representa la vostra entitat a la XCN (en cas 
de dubtes, consulteu-nos qui és aquesta persona)

‣ Podeu votar entre el 07 i el 19 d’abril

‣ Votació dels 8 punts de l’ordre del dia

(us enviarem un correu-e amb l’enllaç al formulari i el vídeo resultant de 
l’assemblea)



22a Assemblea ordinària, 22 de juny de 2021, virtual (via zoom)

Lectura i aprovació de l’acta anterior

Resum breu de l’acta:

- 152 entitats amb dret a vot, de les quals 30 han votat electrònicament.
- Acta anterior i altes i baixes membres 
- Pla d’Accions anual 2021
- Pressupost 2021
- Renovació Junta XCN



Presentació altes membres XCN: 

Total membres XCN: 173 (163 amb dret a vot)

13 organitzacions s’han donat d’alta 
 

 
Ajuntament de Blanes 
Associació d'Amics de la Natura -el Xop 
Associació Forest Horses 
Associcació Guies del Collsacabra 
Associació Meandre, Associació per a la Preservació del Patrimoni 
 Natural de Manresa i Pla de Bages 
Associació Natura, Entitat de Medi Ambient 
Associació per a la mobilització Ecosocial de l’Anoia 
Bosquem 
Conselll Comarcal del Berguedà 
Cooperativa Reboll SCCL 
Els Corremarges SCCL 
Fundació d'ecologia del foc i gestió d'incendis Pau Costa Alcubierre 
L’Aresta Cooperativa (l’Aresta SCCL) 
 
 



Presentació baixes membres XCN

 
 

4 organitzacións de baixa  
 
 

ACCA, Associació Catalana de Ciències Ambientals 
Consell Comarcal d’Osona 
Social Forest 
Fundació Vida Silvestre de la Mediterrània 



Distribució de membres XCN segons tipologia

Associacions ; 77; 44%

Altres entitats 
s/anim de lucre; 7; 

4%
Fundacions; 13; 8%

Ajuntaments; 44; 
25%

Universitats i Centres 
de Recerca; 4; 2%

Consorcis i administracions ; 
19; 11%

Empreses; 10; 6%



Canvis a la Junta de la XCN

‣ Secretaria XCN: passa de Consorci Gavarres a Fudndació Emys 
(Ander Achotegui)

‣ Submon: entra Àlex Bartolí, en substitució de Manel Gazo 



Memòria d’activitats i resultats XCN 2021



Resultats econòmics 2021  
EN PROCÉS D’AUDITORIA PER: JUDIT MASLLORENS - ROAC 24256



Fons propis XCN 



Evolució Ingressos XCN
EN PROCÉS D’AUDITORIA PER: JUDIT MASLLORENS - ROAC 24256
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Evolució dels ingressos de  la XCT-XCN

Ajuts estructurals Quotes membres Ingressos per projectes Contr. per serveis/ Ingr. Privats Altres/provisions Total ingressos
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PRESSUPOST 2021/2022
EN PROCÉS D’AUDITORIA PER: JUDIT MASLLORENS - ROAC 24256



PROTOCOL D’INCIDÈNCIA 
POLÍTICA



Protocol d’incidència política de la XCN

‣ D’on sorgeix?

• Pla d’incidència política XCN 2020-2025

• Taller sobre la incidència política de la XCN (assemblea juny 2021)

• Qüestionari sobre l’estratègia d’incidència política de la XCN 
(setembre 2021)

‣ A què pretén donar resposta?

ü Com ha de ser la incidència de la XCN/ valors que han de guiar 
les actuacions i posicionament

ü Quins criteris s’hauran de tenir en compte per decidir el grau 
d’implicació/ paper de la XCN davant de diferents 
problemàtiques

ü Quin procediment caldrà seguir per prendre decisions i executar 
les diferents actuacions d’incidència



Protocol d’incidència política de la XCN

ü Com ha de ser la incidència de la XCN: 

valors/ elements diferenciadors



ü Criteris a tenir en compte per decidir el grau d’implicació: 

perfil d’incidència que ha d’adoptar la XCN davant de diferents 
temàtiques

1. Temàtica

a. Central

b. Intermèdia

c. Lateral

2. Abast territorial

Determina el grau d’implicació/ 
perfil d’incidència

a. Perfil alt 

b. Perfil mig

c. Perfil baix

Protocol d’incidència política de la XCN



ü Criteris a tenir en compte per decidir el grau d’implicació: priorització 
de temàtiques

a. Centrals: temàtiques 
amb vinculació/ 
incidència directa 
a la conservació 
de la natura/ 
biodiversitat

 ‣ Polítiques per a la 
preservació, millora i 
gestió d’hàbitats i 
espècies

‣

b. Intermèdies: temàtiques/ 
problemàtiques on la 
conservació de la natura 
no és el tema principal 
però es veu repercutida

c.

d.

e.
f.
g.
h.

‣ Polítiques de gestió dels 
recursos forestals

‣ Polítiques agrícoles i 
alimentàries

‣ Polítiques de gestió dels 
recursos energètics

‣ Polítiques de gestió dels 
recursos hídrics

‣ Polítiques d’ordenació del 
territori (infraestructura 
verda)

‣ Polítiques de mitigació i 
adaptació al canvi climàtic

c. Laterals: temàtiques/ 
problemàtiques on la 
conservació de la 
natura no és el tema 
principal però es veu 
repercutida*

d.
e.
f.
g.

* No es redactarà un 
document de posicionament 
temàtic

‣ Polítiques socials i 
econòmiques 
(bioeconomia, 
economia circular)

‣ Polítiques de gestió dels 
residus i emissions

‣ Polítiques de mobilitat i 
habitatge

Protocol d’incidència política de la XCN



Els documents de posicionament de la XCN

‣ Objectius:

ü Recollir el posicionament polític i tècnic de la XCN 
ü Guiar l’argumentari/missatges/peticions de la XCN davant de 

temàtiques intermèdies (problemàtiques sectorials amb 
repercussió a la conservació de la natura) 

ü Dotar a les demandes i argumentari de la XCN de major 
legitimitat i consens entre les entitats 

ü Documents d’incidència útils a disposició de les entitats

ü

Document de posicionament genèric

Documents de posicionament temàtics

Concret per cadascun dels 
àmbits de treball 
prioritaris de la XCN (Pla 
d’incidència política)

Conservació i protecció del 
patrimoni natural/ 
biodiversitat

· Àmbit forestal ·Agrari-ramader ·Fluvial
·Coster-marí/pesquer ·Model energètic

etc.  



Els documents de posicionament temàtics de la XCN

‣ Procés d’elaboració:

• 1r esborrany equip tècnic (recull de materials d’incidència previs) 

• Participació entitats membres (aportacions i comentaris)

• Aprovació Junta

‣ Com s’estructura el seu contingut?

1. Introducció: comuna a tots els documents

2. Diagnosi

3. Missatges clau de la XCN: premisses 

4. Accions/peticions per a comptabilitzar la conservació amb altres 
usos

 



Document de posicionament en àmbit forestal

‣ Procés d’elaboració: 

1. Recull de materials previs/peticions de la XCN en l’àmbit 
forestal> 1r document de posicionament inicial

2. Organització de 2 jornades de treball internes sobre la incidència 
de la XCN al nou Pla General de Política Forestal (en el marc 
del projecte CONECTFOR)> 18 entitats membres consensuen 
42 propostes al nou PGPF> integració i adaptació de les 
propostes en el document de posicionament

3. Major integració de les estratègies i normatives forestals i sobre 
biodiversitat per dotar de major força al document 

4. Abril 2022: enviament del document de posicionament a les 
entitats membres: comentaris i aportacions

2. Organització de 2 jornades de treball internes sobre la incidència 
de la XCN al nou Pla General de Política Forestal (en el marc del 
projecte CONECTFOR)> 18 entitats membres consensuen 42 
propostes al nou PGPF> integració i adaptació de les 
propostes en el document de posicionament



Document de posicionament en àmbit agrari-ramader

‣ Procés d’elaboració previst: 

1. Recull de materials previs/peticions de la XCN en l’àmbit agrari-
ramader > 1r document de posicionament inicial

2. Maig/juny 2022: Organització d’una jornada de treball interna per 
debatre el document inicial de posicionament

3. Enviament del document de posicionament a les entitats 
membres: comentaris i aportacions finals



PROPOSTA DE 
COL·LABORACIÓ 

EMPRESARIAL PER A LA 
CREACIÓ D’UNA XARXA DE 
FINQUES AMB ALT VALOR 

ECOLÒGIC 



Projecte empresarial

‣

PAS 1 – Cerca i selecció de finques. Subjecte a que una entitat pugui 
gestionar-la

‣ PAS 2 – Compra de la finca

‣ PAS 3 – Elaboració del pla de gestió

‣ PAS 4 – Inici de les accions de conservació i altres col·laboracions

• Sabadell Zurich vol realitzar anualment un donatiu a la 
XCN per a la compra i conservació de finques d’alt valor 
ambiental, com a causa ambiental a la que destina una part 
dels seus beneficis.

• Els diners del donatiu es destinaran a la compra de la finca, 
redacció del pla de gestió, algunes accions de conservació i 
pagament despeses administratives.



Projecte empresarial

‣ • La XCN establirà un acord de custòdia amb una entitat per a la gestió 
de la finca

X

X

X

Espai natural 1

Espai natural 2

Espai natural 3

A llarg termini es vol crear una Xarxa d’espais naturals 
gestionats per entitats ambientals

Proposta emmarcada en la 
col·laboració amb Concep’t



Modificació d’estatuts 

‣



Modificació d’estatuts 

‣



Precs i preguntes
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