
 

Acta 21a. Assemblea General Ordinària de membres de la 
Xarxa per a la Conservació de la Natura 

Dia i hora: 18 de febrer de 2021 

Lloc: virtual, via formulari electrònic 

Total entitats membres amb dret a vot: 144 

Total entitats membres que han votat a través del formulari electrònic: 36 

 

Ordre del dia: 

1. Aprovació acta anterior 
2. Altes i baixes de membres 
3. Pla d’Accions anual 2021 
4. Pressupost 2021 
5. Renovació Junta Directiva 
6. Torn obert de paraula 

Aquest ordre del dia, es va sotmetre a votació del 18 al 22 de febrer, a través d’un formulari electrònic, a 
partir de la informació facilitada durant l’Assemblea del 18 de febrer del 2021, que va ser gravada i es va fer 
visible a través del canal de youtube de la XCN: www.youtube.com/watch?v=TRGVsxFHlDM 

Benvinguda del president Marc Vilahur 

S’inicia la sessió amb la presentació i benvinguda a totes les persones assistents per part del President 

i s’inicia l’assemblea amb el primer punt de l’ordre del dia. 

S’explica que es disposarà fins el 22 de febrer per a la votació online dels diferents punts de l’ordre 

del dia. S’informa que la sessió s’està gravant i es posarà a disposició de totes les entitats membres en 

el canal youtube de la XCN perquè puguin visualitzar la informació. 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior 

S’explica que l’acta està a disposició de totes les entitats membres. S’exposen breument els principals 

punts que es van dur a aprovació durant l’assemblea del 16 de juliol del 2020. 

S’aprova per 34 vots a favor i 2 vots en blanc. 

 

2. Altes i baixes de membres 

http://www.youtube.com/watch?v=TRGVsxFHlDM
https://xcn.cat/wp-content/uploads/200723_Acta_assemblea.pdf


 

Es mencionen les 13 organitzacions que s’han donat d’alta. Es destaca que només hi ha hagut 1 baixa 

des de l'última assemblea. 

 

Organitzacions que es donen d’alta: 

Ajuntament de les Planes d’Hostoles 

Ajuntament de Mont-ral 

Ajuntament de Santa Maria de Miralles 

Associació Col·lectiu  Eixarcolant 

Associació Gestió Natural 

Associació Grup d'Experimentació en Naturisme i Sostenibilitat-GEN 

Associació l’Aube 

Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera 

Associació Sèlvans 

Consell Comarcal del Garraf 

Cooperativa Viver Tres Turoms 

Natura Montfred – Montfred Vilablareix SL 

Universitat de Girona 

Organitzacions que es donen de baixa: 

Geoservei projectes i gestió ambiental, SL 

 

S’aprova per 34 vots a favor i 2 vots en blanc. 

 

3. Pla d’Accions anual 2021 

En Jofre Rodrigo i la Sandra Carrera, coordinadors de la XCN, exposen el Pla de Treball previst pel 2021, a 
partir del document que s’ha fet arribar a totes les entitats membres. 

En l’àmbit d’Incidència Política es destaca la molt bona rebuda que va tenir la campanya de propostes 

electorals a les Eleccions de Catalunya 2021. Arrel de la campanya s’estan concertant reunions amb els 

partits que sembla que faran coalició.  

També es destaca que en la fiscalització dels fons Next Generation EU, s’està treballant en col·laboració 

amb l’ODG i altres entitats. En aquests fons les grans empreses tenen molt protagonisme en la seva 

definició, a diferència dels agents del territori. A nivell polític, ens hem plantejat incidir en la canalització 

d’aquests fons: la XCN ha presentat un projecte ambiciós vinculat a espais naturals, serveis de salut, 

productes agroecològics, etc. on la XCN actua com a entitat paraigües. De fet, tot apunta que una part 

d’aquests fons aniran a conservació natural.  

Mireia del Centre per la Sostenibilitat Territorial: Des de la XCN es té una actitud crítica front als òrgans 

polítics. Marc Vilahur respon que la funció de la XCN és fer propostes en positiu. Hi ha diàleg constant amb 

el govern. Sandra afegeix que s’està facilitant un espai per a poder fer aquesta incidència, per exemple el 

Congrés Socioambiental. Mireia puntualitza que també es referia a fer-ho de forma propositiva, però 

exigint coherència. 

https://xcn.cat/wp-content/uploads/Pla-daccions-2021.pdf


 

Quim Pou celebra la iniciativa d’avaluar els programes electorals. Considera que els Fons Next Generation 

no estan ben organitzats i la XCN hauria d’incidir en el conjunt de com es repartiran. Marc Vilahur comenta 

que crear un aparell de soft lobbying no ha estat fàcil, però considera que està funcionant. Cal tenir veu i 

pes per a acabar incidint front els decision makers.  

En l’àmbit d’Implicació ciutadana i Voluntariat Ambiental es destaca que cal treballar el relat definitori de 

la XCN: nova web (en versió en CA, CAST i ENG), l’aplicació del nou pla de comunicació, el posicionament 

polític, nou butlletí intern, etc. Cal decidir què som i cap on volem anar. Entre d’altres es farà un fulletó de 

definició de la XCN. També s’ampliarà el contingut audiovisual, sobretot durant la Setmana de la Natura 

(24/05 fins a 5/06). S’està treballant per establir la col·laboració estable amb mitjans de comunicació 

(aconseguir un programa/espai a TV3 durant Setmana de la Natura; una col·laboració periòdica amb 

Social.cat i El Crític). 

En l’àmbit d’Enfortiment i capacitació de les entitats membres, es destaca que s’estan rebent diverses 

peticions per efectuar donacions i establir col·laboracions amb entitats, com per exemple la recent 

col·laboració entre l’Associació La Horda i una empresa.  

Ander Fundació Emys comenta que és necessari donar suport i assessoria a nivell financer. Es troben sovint 

amb que l’assessorament extern no acaba d’entendre els objectius i àmbit de treball de les entitats. 

S’aprova per 36 vots a favor (unanimitat). 

 

4. Pressupost 2021 

Cristina Sánchez, tresorera de la XCN, presenta el pressupost. Destaca que el pressupost encara ha de 

passar l’auditoria (encara no ha estat tancat), i el que es presenta és un tancament provisional. 

A la partida d’ingressos propis a l’augmentar el nombre d’organitzacions membres, ha augmentat l’ingrés 

per quotes. Es considera positiu perquè això ens permet ser més independents i no dependre tant de 

l’administració. 

Han baixat les subvencions públiques de projectes i els Ingressos privats de projectes. Això ha estat perquè 

per la situació de confinament, moltes activitats que estaven programades no s’han pogut organitzar i s’han 

posposat. L’Ultra Clean Marathon tampoc s’ha pogut dur a terme, així que els ingressos que hi són 

relacionats s’han posposat també. 

A la partida de despeses, l’import assignat a personal assalariat es manté. S’ha augmentat la despesa en 

el personal de persones que venen pel programa SOC, perquè s’han fet pròrrogues per dur a terme 

projectes que estaven en marxa. Les despeses per funcionament han baixat i les despeses per projectes 

també han baixat, tot plegat degut al confinament. 

Ha quedat un excedent que s’ingressa al fons propi de l’entitat, que ens pot permetre disposar d’un fons 

que en cas que vinguin situacions molt complicades, que es pugui tenir tot el personal cobert en termes de 

subvencions (en cas d’un tancament de la xarxa, etc.). Tenir aquest fons era un objectiu de la Junta i s’està 

aconseguint. 



 

Pel que fa al Pressupost 2021, es manté la previsió de quotes amb que hem acabat el 2020, tot i que es 

preveu tenir més membres. S’ha incorporat en els ingressos tots els ajuts que ja està confirmat que han 

estat concedits. No es presenten propostes que estan en marxa però no estan concedides. Per tant, tots 

els números son realistes. 

Es manté la partida del personal del servei de Garantia Juvenil. Es mantenen les despeses de funcionament 

que es van pressupostar l’any anterior, tot i que al final fossin menors. 

Despeses de projectes d’allò que no es va poder dur a terme el 2020. Però totes aquestes despeses estan 

amortitzades pels ingressos. 

S’han diferenciat les subvencions públiques dels contractes per serveis, malgrat representin en ambdós 

casos ingressos públics. 

S’aprova per 35 vots a favor i 1 vot en blanc. 

 

5. Renovació junta directiva 

En Marc Vilahur presenta la renovació de la junta. Es presenten les entitats de la junta que no renoven el 

seu càrrec: Fundació ENT, Fundació Vincles, Grup Natura Freixe, Llavors orientals i la Universitat de Vic). 

Se’ls agraeix la seva col·laboració i participació.  

A continuació es projecte un vídeo d’agraïment a la junta sortint i a en Marc Vilahur.  

En Marc Vilahur s’acomiada tot fent un repàs a la seva trajectòria: va començar l’any 2011 com a vocal de 

la Fundació Emys, que ha començat el seu treball en els 90 tot aportant la seva expertesa i recorregut a la 

junta i després a la presidència. S’emporta els coneixements apresos i els contactes amb les entitats. 

Agraeix a les entitats, a les juntes anteriors i tots aquells que li han donat suport, als que agafen el seu 

relleu i la feina de l'equip tècnic. 

Cristina agraeix les paraules de Marc i agraeix a l’antiga junta la seva feina. També destaca que la nova 

junta grans reptes per davant i cal que la XCN i les entitats siguin la peça clau per caminar cap a una transició 

ecosocial. En els proper anys cal enfortir les entitats posant al centre la conservació i el canvi climàtic. Ara 

toca vetllar per a que les propostes polítiques es compleixin i la junta haurà d'acompanyar a l’equip tècnic 

per assolir-ho. Finalment també comenta que es posa a disposició de les entitats per qualsevol dubte que 

puguin tenir.  

A continuació presenta els membres de la junta 2021-2023 (consultar document nova junta). Destaca que 

s’ha intentat respectar una major paritat dins dels membres de la junta. També s’ha intentat respectar un 

equilibri entre entitats, recerca i fundacions. Es una junta gran per grans reptes.  

La Sandra explica que les votacions també seran online. La sessió quedarà gravada, i s’enviarà un formulari 

per  votar cada punt fins el 22 de febrer.  

S’aprova per 35 vots a favor i 1 vot en blanc. 

 

https://xcn.cat/wp-content/uploads/Candidatura_JuntaXCN_21-23.pdf


 

6- Torn obert de paraula 

José Antonio de l’Ajuntament de Mataró pregunta si s’ha  parlat amb tots els partits polítics, com ara el 

PSC. Sandra confirma que es va parlar amb Jordi Terrades PSC abans de les eleccions i que les reunions post 

eleccions encara no s’han dut a terme. També recorda que Mataró ha aprovat el o,5 % IBI i que està 

treballant amb l’associació Posidònia. 

Andreu Salvat de l’empresa Aprèn felicita la XCN per la seva manera de procedir, amb capacitat d'establir 

objectius, plans i prioritzacions, amb accions que de vegades no es fan i que segurament son clau de l'èxit 

de la xarxa. 

 

Fi de l’assemblea virtual. 

Cristina comenta que agafa la nova etapa com a presidenta amb il·lusió, agraeix l'assistència i les 

aportacions, tant als membres de la junta com a membres de l’entitat. Agraeix la preparació a l’equip 

tècnic i augura una propera trobada presencial.  

 

Sense més comentaris, es tanca la sessió. 

 

 

La presidenta     El secretari 

Cristina Sànchez     Marc Vilahur 

 

 

 

 

 


