
Acta 81. Reunió Ordinària de la Junta de la Xarxa per a
la Conservació de la Natura

Dia i  hora: dimerces 29 de juny de 2022, de 11:00h a
14:00h

Lloc: Centre Camadoca (ADEFFA)

Assistents: Cristina Sànchez (Presidenta – SEO/BirdLife),  Ander Achotegui (Secretari - Fundació Emys)  i
vocalies:  Núria Valls (ADEFFA), Tomàs Padrosa (Associació Hàbitats),  Quim Gubau (Consroci Gavarres),
Anabel Sànchez (CREAF), Eduard Furró (GOB Menorca), Àlex Bartolí (Submon).

Convidats: Miquel Rafa  (Comissió Experts - Fundació Catalunya La Pedrera) i Sandra Carrera (Direcció
XCN)

Excusen assistència: Damià Sànchez (Vicepresident - Trenca), Pere Josep Jiménez (Tresorer – L’Aube), i
vocalies:  Ariadna Pomar  (Arran de  Terra),  Jesús  Ortiz  (Associació  CEN),  Andrea  Córdoba (Associació
Mediambiental  La  Sínia),  Sergi  Nuss  (Associació  Naturalistes  de  Girona),  Stefan  Esser  (Associació
Sèlvans), Xavi Jiménez (GEPEC), i Josep Vila (Universitat de Girona).

Ordre del dia:

• Aprovació altes i baixes XCN

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



S’exposa el cas de la Fundació Rivus, vinculada a l’activitat del Consorci del Besós Tordera, que
demanen entrar com a socis, i que el Consorci del Besós, que era membre des dels inicis de la

XCT es doni de baixa. Es considera que és més lògic que hi sigui la Fundació, per els seus
objectius i missió, i per els serveis que pot obtenir.  

Es proposa elaborar un protocol d’acceptació de nous membres, que permeti valorar la part

qualitativa de les entitats. Per això es demanarà un aval de 2 organitzacions membres a les
noves organitzacions que sol·licitin entrar a la XCN. S’inclourà en el Reglament de Règim Intern

la incorporació d’aquesta clàusula.

• Organització interna: Organigrama XCN, ERP (Stratya) i planificació equip XCN

• S’exposen els resultats econòmics 2021 auditats, que validen el tancament econòmic
presentat a l’assemblea de membres XCN del 7 d’abril de 2022.

Es  mostra  l’Organigrama  XCN elaborat  per  l’equip  tècnic  i  aprovat  per  la  Junta  del  14  de
desembre  de  2021,  i  s’explica  que  s’està  treballant  en  la  definició  d’objectius,  tasques  i
vinculació amb el Pla Estratègic de la XCN de les diferents àrees previstes a l’organigrama.

Per altra banda, s’explica com s’ha organitzat la planificació i el sistema de gestió de projectes
(ERP)  implementat a la  XCN,  a  través  del  programa Stratya, que permet tenir  un control  i
seguiment acurat de tots els projectes i de la dedicació i execució per part de l’equip, així com
de les despeses associades. 

• Nous contractes de serveis i ajut Fundación Biodiversidad Ajuntament de Girona

S’explica que en els darrers mesos s’han confirmat diversos contractes de serveis encarregats a
la XCN, que fan incrementar els ingressos de la XCN per el 2022:

Per part de la Secretaria d’Acció Climàtica, s’han fet 3 encàrrecs: un estudi sobre les AMEC, com
a anàlisi de les diferents tipologies de la UICN en l’àmbit de la conservació privada i el seu
encaix a Catalunya; un encàrrec per gestionar el voluntariat ambiental vinculat als nius de la
tortuga babaua que apareixen a les nostres costes durant l’estiu; i un encàrrec per gestionar el
voluntariat als Centres de Fauna de Torreferrussa, Vallcalent i Aiguamolls de l’Empordà. Per
altra banda, l’Agència Catalana de l’Aigua ha encarregat a la XCN elaborar diverses fitxes sobre
els  convenis de custòdia fluvial  entre entitats ambientals  i  l’ACA; així  com un programa de
formació en custòdia fluvial per el personal tècnic intern de l’ACA. 

A  nivell  de  pressupost  2022  també  s’explica  que  s’ha  concedit  un  ajut  de  Fundación
Biodiversidad a l’ajuntament de Girona, en la convocatòria de renaturalització de ciutats, en el
qual hi participa la XCN amb un pressupost de més de 300.000 euros, i altres entitats membres
(Universitat de Girona, La Sorellona i SEO/BirdLife).



• Germinadora de projectes en xarxa

Es fa un resum de les accions i els resultats més destacats en el marc de la germinadora de
projectes en xarxa que es promou des de la XCN. Es destaca el curs organitzat amb l’àrea de
fons europeus del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la
Generalitat de Catalunya, exclusiu per organitzacions membres XCN, amb 4 càpsules formatives
sobre les diferents línies de finançament orientades a la conservació de la natura.

• Documents de posicionament XCN (àmbit forestal i àmbit agrari) i creació del 
Conservatori del Litoral

S’explica que s’ha estat treballant en els dos primers documents de posicionament de la XCN
previstos en el Pla d’Incidència Política: el d’àmbit forestal i el d’àmbit agrari. 

Aquests documents han de facilitar la capacitat de reacció i de posicionament de la XCN davant
de certes problemàtiques o temàtiques on la conservació de la natura no és el tema principal
però  es  veu  repercutida  i  pretén  servir  com  a  guia  a  l’equip  tècnic  i  a  la  junta.  Ambdós
documents s’han treballat de manera col·laborativa en diverses sessions de treball i s’obren a
tots els membres XCN per a la seva valoració i ratificació. 

Per  altra  banda,  s’informa  que  s’està  participant  en  el  procés  participatiu  iniciat  per  la
Generalitat de Catalunya, vinculat a la creació del Conservatori del Litoral. I també s’està amb
converses amb SOS Costa Brava per alinear i coordinar les accions d’incidència política entre
ambdues organitzacions. 

• Associació Propietat per a la conservació de la natura



S’explica que el el passat 28 de juny es va fer una primera reunió virtual amb un grup de 9 
persones amb interès de crear una plataforma que aglutini a la propietat interessada a 
promoure el patrimoni natural i la biodiversitat com un element central de la gestió de les 
seves finques.

Hi va haver molt bona resposta i interès durant la reunió i es va proposar organitzar una 
primera jornada de treball presencial amb un grup de fins a 20 persones, proposades per 
aquest primer grup motor, per definir els interessos i objectius comuns d’aquesta plataforma i 
propers passos a desenvolupar per poder crear les condicions per a un treball col·laboratiu, 
efectiu i amb voluntat de generar impacte i una visió comuna.

• Torn obert de paraula

Es  comenta  que  s’ha  participat  al  Congrés  Anual  de  la  Taula  del  Tercer  Sector  Social  de
Catalunya (TTSS),  convidats  a  l’acte  inaugural  en la  fila  0,  i  que aquesta  aliança reforça  la
incidència política de la XCN en l’encaix entre l’àmbit ambiental i social. I es comenta que una
manera d’acostar-nos més a l’àmbit social pot ser fent-nos membres de la Taula. 

Es proposa que la XCN sol·liciti fer-se membre de la TTSS. Per altra banda, s’aprova deixar de
ser membres de FSC España, després de 2 anys de ser membres i no veure clar ni la contribució
ni els beneficis de formar part d’aquesta organització.

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

Presidenta Secretari
Cristina Sànchez  Ander Achotegui       


