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CRISTINA SÀNCHEZ

Membres de la Junta XCN 2021-2023

PRESIDÈNCIA

SEO-BIRDLIFE

Membre de la XCN des del seu inici. També va ser representant la XCN a la comissió 
del PDR de Catalunya del període 2007-2013. Des de 1954, SEO/BirdLife treballa per 
a la conservació dels ocells i la natura. SEO/BirdLife va ser la primera ONG ambiental 
que es va crear a Espanya i actualment és una de les més important en el seu àmbit, i 
membre de BirdLife International, la xarxa més gran d’entitats de conservació a nivell 
mundial. Més de 18.000 socis recolzen la seva línia de treball i col·laboren de moltes 
formes amb l’entitat. SEO/BirdLife-Catalunya és una de les ONGs actives en custòdia 
del territori, turisme ornitològic, biodiversitat urbana i projectes de naturalització 
d’escoles i instituts.

Doctora en Ciències Biològiques per la U.B. És la delegada de SEO/BirdLife a 
Catalunya des de l’any 2000, en què es va obrir la delegació. Tresorera de la 
XCN des de la seva fundació al 2003 i fins a l’assemblea del 2005 en que va ser 
escollida presidenta, càrrec que ocupà fins el 2009. Des del 2019, ha tornat a 
ser la tresorera de la XCN fins al 2021.



DAMIÀ SÀNCHEZ

VICEPRESIDÈNCIA

ASSOCIACIÓ TRENCA

Trenca va néixer el 1998 per canalitzar esforços en favor de la biodiversitat i per fomentar 
una relació més respectuosa entre els éssers humans i la natura. Els seus projectes estan 
basats en la custòdia del territori i la coexistència, amb iniciatives com la reintroducció 
del voltor negre als Pirineus o la defensa de l’ecosistema dels secans. L’Associació sempre 
ha tendit ponts entre diverses entitats i actors, amb la convicció que només es revertirà la 
degradació de la naturalesa treballant en comú. Així, el 2003 es va unir a la XCN i ha estat 
una de les entitats impulsores, el 2020, de l’Eix Ambiental de Lleida de què formen part 
més de 20 agrupacions de Ponent.

Apassionat pels animals des de molt petit, amb 14 anys es va fer voluntari del Centre de 
Recuperació de Vallcalent i va acabar sent el seu responsable durant 20 anys. És tècnic 
especialista en explotacions agropecuàries, i la seva passió per la natura i el món rural l’ha 
portat a impulsar projectes com el d’olivar de muntanya i biodiversitat, per la coexistència entre 
l’agricultura i la natura a les Garrigues Altes. És membre fundador de l’Associació Trenca, un dels 
promotors de l’Eix Ambiental de Ponent, i actualment treballa com a tècnic de fauna al Dept. de 
Territori i Sostenibilitat a Lleida. Membre de la junta de la XCN des del 2019.
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MARC VILAHUR

SECRETARIA

CONSORCI DE LES GAVARRES

El Consorci de les Gavarres és l’ens públic adscrit a la Diputació de Girona,  que 
gestiona l’Espai Natural Protegit de Les Gavarres. Es constitueix dels 20 municipis 
amb terme municipal a l’ENP, els Consells Comarcals als quals pertanyen, la 
Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya i les principals associacions de 
propietaris i gestors del massís.  El Consorci treballa en la gestió del Patrimoni 
Natural, patrimoni Cultural, gestió de l’ús públic, i dinamització local sostenible i 
ho fa des d’una visió integradora i propera per coordinar els diferents actors en la 
preservació a llarg termini dels valors de l’Espai Natural Protegit.

De formació ambientòleg, i expert en gestió i direcció d’entitats ambientals, compta 
amb 14 anys d’experiència en la gestió i conservació de la natura des de diferents 
àmbits inicialment amb la Fundació Emys i ara des del Consorci de les Gavarres. Ha 
estat membre de la junta de la XCN des de 2010 i n’ha estat el president des de 2015 
fins el 2021.
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PERE JOSEP JIMÉNEZ

TRESORERIA

ASSOCIACIÓ L’AUBE

L’objectiu de l’entitat és impulsar, promoure i dur a terme projectes de conservació i 
recuperació del patrimoni natural i dels espais naturals, i de integració en les estratègies 
de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre i de les de biodiversitat i salut i 
natura de Catalunya. Per fer-ho, es promouen acords de custòdia amb propietaris 
privats i administracions, es fomenta la participació ciutadana i el voluntariat ambiental, 
i es treballa amb centres de col·lectius en risc d’exclusió social i amb les entitats i 
administracions que els gestionen.

Enginyer Tècnic Químic i amb formació especialitzada en temes ambientals. Màster 
en Gestió Fluvial Sostenible i Gestió Integrada d’Aigües. Soci fundador del Grup de 
Natura Freixe el 1989 i Director Tècnic de l’entitat, de la Reserva Natural de Sebes 
i el Meandre de Flix durant el període 1999  - 2020. Coordinador del CTM-Centre 
Tecnològic a Flix 2007 - 2015. Ha participat activament a la junta de la XCN com a 
vocal del 2015 al 2019, i com a vicepresident del 2019 al 2021. Actualment, és el soci 
fundador de l’Associació l’Aube.
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NÚRIA VALLS

VOCALIA

ADEFFA
L’Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA) és una associació sense 
ànim de lucre que es va fundar  el 2006, amb l’objectiu de vetllar per la conservació i equilibri 
dels ecosistemes. L’àmbit d’actuació és principalment a Catalunya, amb especial incidència a 
l’hàbitat fluvial. Realitzem tasques tant de conservació in situ com ex situ amb espècies en perill 
d’extinció o amenaçades, com les nàiades, cranc de riu autòcton, el cavilat, l’almesquera i el visó 
europeu, utilitzant la custòdia del territori, el voluntariat ambiental i l’educació i sensibilització 
com a eines fonamentals per aconseguir d’actuació. 
ADEFFA té la seva seu al Centre Camadoca, a Santa Maria de Merlès, on realitza les tasques de 
conservació ex situ i de sensibilització ambiental i acull nombrosos exemplars de fauna irrecupe-
rable, procedents de centres de fauna, amb finalitats educatives i de cria i col·labora amb la re-
habilitació i alliberament amb tècniques d’aclimatació de fauna recuperada i nascuda al centre.

Núria Valls és biòloga i infermera, va ser una de les fundadores d’ADEFFA, 
voluntària activa de l’associació durant 13 anys, actualment dirigeix els projectes de 
conservació, planificant i coordinant totes les actuacions de conservació, educació 
ambiental i voluntariat. Creu que la sensibilització ambiental de qualitat pot 
aconseguir implicar a la societat en la preservació del medi i aconseguir un respecte 
real cap a l’entorn: hi ha molta feina a fer per part de les entitats ambientals.
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ARIADNA POMAR

VOCALIA

ARRAN DE TERRA

Des d’Arran de terra mitjançant la formació, la recerca, la divulgació i la 
dinamització agroecològica, es promou l’Agroecologia i la Sobirania Alimentària. 
Aquests dos paradigmes contemplen la natura com la base i el sostén de tota 
acció humana, i cerquen l’equilibri entre la tríada natura, societat i individus. 
Per això impulsen sistemes alimentaris més justos, saludables i sostenibles, que 
incorporin un maneig sostenible dels recursos naturals i que respectin els cicles 
naturals en totes les vàlues.

Ambientòloga, fa 15 anys que treballa amb aspectes relacionats amb el medi 
ambient. Va iniciar-se a la Societat Catalana d’Educació Ambiental i actualment 
és sòcia de la cooperativa Arran de terra, des d’on es promou l’agroecologia i la 
sobirania alimentària. Ha participat anteriorment al grup de treball de custòdia 
agrària de la XCN.
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JESÚS ORTIZ

VOCALIA

ASSOCIACIÓ CEN
Membre de la XCN des de 2010. És una entitat sense finalitat de lucre de base científica. La 
seva filosofia es basa en el fet que els humans formem part de la NATURA. La NATURA ens 
presta tot un conjunt de serveis ecosistèmics que ens aporten tot el que necessitem per viure.
La nostra missió és aconseguir que l’activitat humana sigui compatible amb la conservació de 
la NATURA. Pensem que els humans tenim tot el dret d’aprofitar els recursos naturals de la 
mateixa manera que la resta d’essers vius però hem d’aconseguir fer-ho de manera intel·ligent 
i respectuosa per no posar en perill els ecosistemes naturals i el nostre propi benestar.
Desenvolupem projectes per conservar els ecosistemes naturals mitjançant sensibilització, 
restauració ecològica d’hàbitats, conservació d’espècies amenaçades i control d’espècies 
exòtiques invasores amb eines com la recerca científica, la custòdia del territori, la divulgació, 
l’educació ambiental i el voluntariat.

Fundador, president i director de l’Associació CEN des de 2010. Biòleg doctorat 
especialitzat en macroinvertebrats aquàtics i amb interès per la sensibilització i 
la divulgació sobre la importància de conservar els ecosistemes naturals a través 
d’eines participatives i innovadores. Ha participat com a vocal a la junta de la 
Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) del 2017 al 2019, i com a president de la 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) del 2016 al 2019.
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TOMÀS PADROSA

VOCALIA

ASSOCIACIÓ HÀBITATS
Associació Hàbitats és una entitat sense afany de lucre creada l’any 1997 amb la missió 
d’apropar les persones a l’entorn natural per fomentar la conservació dels ecosistemes, 
la biodiversitat i el patrimoni. La idea de constituir l’Associació s’origina al Departament 
d’Ecologia de la Universitat de Barcelona, on professorat i alumnat estudien la degradació 
dels espais fluvials de Catalunya durant les dècades dels 60 i 70 del segle XX. 
Encoratjats per noves corrents sociopolítiques com la Directiva Europea Marc de l’Aigua 
i l’Agenda 21, es concep una iniciativa que combina la vessant ambiental amb la social, 
ideant així un gran projecte de participació ciutadana i voluntariat: el Projecte Rius. 
L’Associació Hàbitats ha estat declarada entitat d’utilitat pública i s’ha convertit en l’entitat 
de voluntariat ambiental de Catalunya amb major nombre de persones voluntàries.

Professor de secundària de Biologia i Geologia jubilat. El 2017 s’incorpora com a soci 
a l’Associació Hàbitats. El 2019 participa com a representant de l’Associació Hàbitats 
en l’Assemblea Extraordinària de fusió entre la XCT i la XVAC.  Actualment és el 
president de l’Associació Hàbitats. Succeeix en el càrrec a Xavier Martí que ha estat 
membre de la junta directiva de la XCN els darrers anys.

Membres de la Junta XCN 2021-2023



ANDREA CÓRDOBA

VOCALIA

ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL LA SÍNIA

Amb el títol, El Gaià, custòdia del territori, La Sínia està impulsant un projecte de 
custòdia a la conca del riu Gaià des de l’any 1997, per tal d’afavorir la conservació de la 
seva biodiversitat i fomentar la participació i el voluntariat entre els veïns i veïnes de les 
poblacions del seu àmbit. La Sínia ha anat enfortint la seva tasca amb aliances amb el 
territori, com són els diversos acords de custòdia amb propietaris de l’àmbit fluvial, convenis 
de col·laboració amb diversos ajuntaments i la Diputació de Tarragona, i des del 2017, 
un acord de custòdia fluvial de tot el riu Gaià amb l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquestes 
aliances, afavoreixen que es puguin plantejar estratègies de conservació́ de la biodiversitat a 
nivell de la conca del riu.

Dedicada professionalment a l’estudi del ioga, voluntària durant uns anys de 
l’Associació Mediambiental la Sínia, col·laborant en les activitats d’educació 
ambiental i els camps de treball d’estiu, va esdevenir la responsable de comunicació 
i voluntariat de l’entitat l’any 2019. Durant el 2020, ha participat activament amb la 
XCN a les jornades de difusió i gestió del voluntariat ambiental, la ciència ciutadana i 
la custòdia del territori.
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SERGI NUSS

VOCALIA

ASSOCIACIÓ NATURALISTES DE GIRONA

L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) neix el 1981 i té com a missió aconseguir 
canviar actituds i hàbits per tal de protegir el medi ambient, el territori i fomentar la 
justícia ambiental. L’entitat es dedica a preservar la biodiversitat de les comarques 
gironines fomentant projectes de recuperació d’espais naturals, editant materials de 
descoberta i fent un seguiment dels plans i projectes que es desenvolupen al territori. 
L’ANG és entitat adherida a la Federació Ecologistes de Catalunya (EdC), a la Xarxa per 
la Conservació de la Natura (XCN) i membres fundadors de SOS Costa Brava.

Ambientòleg i Doctor en Geografia i Medi Ambient per la UdG. Treballa al Departament 
de Geografia de la UdG, com a investigador, docent i promotor de recerca i 
transferència. Participa com a activista del moviment ambiental des dels 19 anys, com a 
soci de l’ANG, i des de fa 2 anys a SOS Costa Brava, organització en procés de constitució 
com a Federació i de la qual exercirà de President durant els propers dos anys.
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STEFAN ESSER

VOCALIA

ASSOCIACIÓ SÈLVANS

SÈLVANS treballa des de 2005 per conservar el patrimoni forestal de més alt valor 
ecològic; aquells boscos singulars i centenaris que fa més temps que no es tallen, i 
ja estan esdevenint majestuosos i monumentals. Sempre d’acord amb la respectiva 
propietat forestal, en promou la seva custòdia i gestió a l’evolució natural, perquè 
la natura hi pugui desplegar tot el seu esplendor i potencial. Per desplegar la seva 
missió, SÈLVANS corresponsabilitza i implica activament al teixit empresarial, a les 
administracions i institucions, i a la societat en general; com a esforç col·lectiu, sota el 
lema “Persones que cuiden dels boscos, boscos que cuiden de les persones”.

Llicenciat en Educació Física i Màster en Estudis Internacionals i Cooperació al 
Desenvolupament. Des de l’any 2006 vinculat al món de la conservació desenvolupant 
tasques diverses (comunicació, captació, gestió de projectes...) i promovent la 
innovació des de Fundació Natura (“Acciónatura”) i ara SÈLVANS. Col·laborant amb la 
XCN des del convenciment del potencial de la sinergia i la suma d’esforços.
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ANABEL SÁNCHEZ

VOCALIA

CREAF
Membre de la XCN des del 2004. És un centre de recerca en ecologia terrestre fundat el 1989 
que genera coneixement sobre el funcionament dels ecosistemes, la biodiversitat, el canvi 
global i la observació de la terra. La seva voluntat és la de proposar solucions innovadores per 
mitigar els efectes del canvi ambiental global, crear plans de gestió adaptativa i augmentar 
la capacitat de resiliència dels sistemes naturals. Té un patronat públic conformat per la 
Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, el CSIC i la Universitat de 
Barcelona. Com a centre CERCA segueix polítiques de recerca responsable i promou l’accés 
obert a la seva recerca, la igualtat d’oportunitats i el seguiment d’un codi ètic que vetlla per la 
integritat de la ciència que produeix.

Responsable d’impacte social de la recerca del CREAF. Llicenciada en biologia i 
màster en gestió sostenible de l’aigua. Prèviament tècnica de recerca treballant 
en l’anàlisi de l’impacte i la vulnerabilitat al canvi global en l’ús de l’aigua i dels 
boscos i en la definició de mesures d’adaptació col·laborant amb actors locals i 
administracions en projectes participatius i de ciència ciutadana.
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ANDER ACHOTEGUI

VOCALIA

FUNDACIÓ EMYS
Fundació Emys és membre de la XCN des de 2006, i anteriorment ja ho era a partir de 
l’associació ADEPAR, l’associació que la va precedir. Amb seu a Riudarenes (la Selva) 
treballa en el desenvolupament sostenible del món rural mitjançant la custòdia del 
territori de zones humides i espais agraris i implicant la població en la conservació de 
la biodiversitat a través de l’educació i la divulgació. Disposa d’uns dels contractes més 
longeus de custòdia del territori de Catalunya, signats l’any 1987, i d’un dels registres de 
seguiments d’Emys orbicularis més llargs del món (33 anys). En l’actualitat gestiona prop 
de 1.150 ha d’espais naturals i agrícoles en custòdia. En els darrers anys també ha endegat 
dos projectes d’economia verda, “Melmelades Can Moragues” i la botiga-restaurant “El 
Rebost de Can Moragues”, per donar suport a la pagesia ecològica local.

Ander Achotegui és llicenciat en ciències ambientals (UAB) i doctorat en ecologia 
(CREAF). Ha treballat en educació ambiental entre 2008 i 2012 i ha fet recerca sobre 
plagues forestals i ecologia química entre 2011 i 2016. Des de 2017 és responsable 
de gestió agrària i forestal sostenible a la Fundació Emys, i des d’octubre de 2020 
n’és director. A nivell personal, participa en moviments de mobilitat sostenible i 
coneixement lliure.
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XAVI JIMÉNEZ

VOCALIA

GEPEC
Membre de la XCN des del 2003 i una de les entitats impulsores en la seva creació, com 
també de la Federació d’Ecologistes de Catalunya (EdC). El GEPEC va néixer els anys 80 
com a conseqüència de la unió d’altres entitats més petites del Sud de Catalunya. La seva 
activitat es fonamenta en la denúncia pública, tècnica i legal de les agressions al medi 
ambient així com la divulgació, educació i sensibilització ambientals a través d’activitats, 
l’escola de naturalistes i el voluntariat.
A principis del 2020 supera els 35 acords de custòdia, inclosos en diferents projectes 
de conservació: seguiment i conservació de l’àliga cuabarrada, tortuga babaua i corriol 
camanegre, projectes de conservació d’hàbitats (zones litorals), projecte oliveres 
monumentals, etc.

Biòleg format a la UAB i especialitzat en zoologia. És un dels fundadors del GEPEC-EdC  al 1985. Des de llavors 
ha estat vinculat amb l’entitat ocupant diferents càrrecs a la junta directiva, actualment n’és el president. Dins 
l’entitat també coordina l’àrea de defensa ambiental. També és el Secretari d’Ecologistes de Catalunya. Al llarg 
d’aquests anys ha estat el representant de les entitats de defensa de la natura a diferents organismes oficials 
de participació. En l’actualitat és membre de la Junta Rectora del Parc Natural dels Ports. Ha estat implicat en 
multitud de projectes  i campanyes a favor de la conservació dels espais naturals, els paisatges i la biodiversitat  
de Catalunya. Ha estat vinculat en nombroses entitats d’estudi i de defensa de la natura.
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EDUARD FURRÓ

VOCALIA

GOB MENORCA

L’entitat GOB Menorca és membre de la XCN des de 2003. El GOB és una entitat 
no lucrativa que treballa a les Illes Balears. La secció insular de Menorca es va 
crear el 1977 i ha aconseguit una important implantació social (més de 1.300 
socis a l’illa). El seu objectiu bàsic és ajudar a la conservació dels valors ambientals 
a partir de fer compatibles les activitats humanes i la natura. Des de 2004 té en 
marxa un projecte de custòdia  agrària com a línia estratègica. També promou 
altres formes de custòdia. Participa a la junta de la XCN des de 2005.

Nascut a Barcelona, va cursar estudis de Peritatge i Enginyeria Industrial en l’especialitat 
d’Electricitat. Ha dedicat la seva activitat professional al disseny de múltiples implantacions 
industrials i de serveis públics, així com el projecte i construcció d’equips i sistemes de control 
de processos i maquinària. El seu interès per l’ecologia l’ha portat a redactar i col·laborar en 
nombrosos estudis adreçats a fer compatibles les activitats humanes i la conservació dels 
valors naturals i els ecosistemes. És membre i assessor tècnic de la Junta del GOB Menorca, 
representant de l’entitat a la junta directiva de la XCN i Coordinador del Col·lectiu CMES.
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MANEL GAZO

VOCALIA

SUBMON

Membre de la XCN des de 2008. Treballa per conservar la biodiversitat marina i per 
assolir un ús sostenible del medi marí. Els projectes que realitza estan dirigits a promoure 
un canvi en la relació de la societat amb el mar, mitjançant actuacions in situ i utilitzant 
i transmetent coneixement. En territori català l’entitat desenvolupa projectes de 
conservació de fauna i flora marina fent servir estratègies de Custòdia Marina. Alguns 
d’aquests projectes serien l’espai de custòdia marina dels Canyons del Maresme i la 
iniciativa Dofins de Tramuntana a l’espai marí del Cap de Creus.

Biòleg marí especialitzat en grans vertebrats marins. Doctor en Biologia Animal (UB), Màster 
en Aqüicultura Marina (UB) i Màster en Direcció i Gestió d’Organitzacions No Governamentals 
(ESADE). Soci fundador i Director de SUBMON-Conservació Marina, i Professor del Departament 
de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona. La seva 
experiència professional s’ha desenvolupat al voltant de tres àmbits: coordinació de programes 
de conservació, estudis en el marc de la protecció d’espècies i hàbitats marins i la direcció i 
gestió d’entitats ambientals. Lligat a la custòdia del territori en la vessant de la custòdia marina i 
membre de la junta directiva de la XCN en el període 2010-2015.
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JOSEP VILA

VOCALIA

UNIVERSITAT DE GIRONA

Els principals eixos de treball del Campus de Patrimoni Cultural i Natural de la UdG 
estan vinculats amb la conservació del patrimoni, a través de les següents accions: 
identificació i catalogació del béns patrimonials; identificació dels impactes 
sobre el patrimoni; conservació i restauració de béns patrimonials; museografia i 
museologia; i planificació i gestió del patrimoni en un marc de desenvolupament 
territorial sostenible.

Geògraf. Professor Titular de Geografia Física a la UdG. Director de l’Institut de Medi 
Ambient (2008-2016). Director del Campus de Patrimoni Cultural i Natural. Docència 
i recerca centrada en la Gestió dels Espais Naturals i la Biogeografia. Membre de 
diverses entitats conservacionistes (Depana, ANEGx, Associació Sèlvans). Membre de 
l’Institució Catalana d’Història Natural i la Societat Catalana de Geografia. Patró de la 
Fundació Agroterritori.
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