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Associacions
42%

Ajuntaments
26%

Consorcis i administracions
11%

Fundacions
8%

Empreses
6%

Empreses sense ànim de lucre
4%

Centres de recerca
3%

Dels quals...

84

Qui som i com ens organitzem?

Serveis als membres
Aquest any 2021 hem...

Enviat...

Fet...

168 
membres

21
nous 

membres

34
68

al 2021 5 ajuntaments

4 empreses sense ànim de lucre

2 consorcis i admin. grals

1 fundació

1 empresa

1 centre de recerca

7 associacions

Promovem la conservació de la natura mitjançant la implicació social, principalment a
través de les entitats de custòdia i de voluntariat ambiental, a qui donem suport i amb
qui treballem de forma col·laborativa, i establint aliances per fer compatibles les
activitats humanes amb la sostenibilitat dels ecosistemes.
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Àrees XCN
Missatges exclusius per membres

de finançament

Assessoraments
tècnics i legals sobre custòdia i voluntariat



168 entitats
2 assemblees

 

18 de febrer. En línia. Pla d’accions anual i pressupost
2021, i renovació de la Junta Directiva de la XCN.

22 de juny. En línia. Memòria tècnica i econòmica
2020. Debat sobre el Protocol d’Incidència Política.

 

2 coordinació

3 conservació

2 comunicació 

1 voluntariat

2 jurídic i incidència

1 administració

4 suport Garantia Juvenil

+  2 pràctiques en administració

Assemblea                                  

17 entitats
6 reunions

 
15 persones

 

Junta
Equip tècnic
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 EQUIP TÈCNIC

27 %HOMES

71 %HOMES

JUNTA DIRECTIVA

BRETXA DE GÈNERE

DONES

DONES

https://xcn.cat/qui-som/socis/membres/
https://xcn.cat/qui-som/estructura-de-lorganitzacio/junta/
https://xcn.cat/qui-som/estructura-de-lorganitzacio/equip-tecnic/
https://www.youtube.com/watch?v=TRGVsxFHlDM
https://www.youtube.com/watch?v=zkG0g5N6ND0&t=384s


3.010 subscrits totals
310 nous subscriptors

8 butlletins enviats

Butlletí

Youtube

Campanyes puntuals

4 PUBLICACIONS

Campanyes de tot l'any

Web

Twitter

COMUNICACIÓ

6.000 visualitzacions
632,7 hores visualització

177 nous subscriptors

1.515 seguidors

707 seguidors

Un pas endavant per la natura:
16 maneres de col·laborar
empreses i entitats ambientals
Gener 2021

Farm impact assessment.
Methods for evaluating,
communicating and improving
the farm’s environmental 
Setembre 2021

Cuidando la tierra. 
Retratos de voluntarios y
voluntarias comprometidos con
la tierra y la agroecologia 
Agost 2021

 I tu, per què conserves la
natura? Estudi de motivacions
de la propietat privada
Novembre 2021

52 publicacions

6.157 seguidors

1.825 seguidors

1.088 seguidors 50 publicacions

14 notícies publicades

3.220 seguidors

2.154 seguidors

@SetmanaNatura

@UCMarathon #donantambiental

@VolAmbiental

1.121 seguidors

3.448 seguidors

3.114 subscrits

7.000 seguidors totals
1.242 nous seguidors
655 tuits publicats

aparicions a mitjans de comunicació
25 10

7.173 nous usuaris
14.384 sessions

notes de premsa o comunicats publicats
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https://twitter.com/XCNatura
https://www.youtube.com/channel/UCj84QcAvYwFwCbS1RGL4cag
https://xcn.cat/
https://xcn.cat/llistat-actualitat/butlleti/
https://setmananatura.cat/2022/#!/llistat
https://donantambiental.cat/
https://ultracleanmarathon.cat/ca/
https://voluntariatambiental.cat/#!/llistat
https://xcn.cat/recursos/un-pas-endavant-per-la-natura-16-maneres-de-collaborar-empreses-i-entitats-ambientals/
https://xcn.cat/recursos/cuidando-la-tierra-retrato-de-voluntarios-y-voluntarias-comprometidos-con-la-tierra-y-la-agroecologia/
https://xcn.cat/recursos/i-tu-per-que-conserves-la-natura-estudi-de-motivacions-de-la-propietat-privada/
https://xcn.cat/recursos/farm-impact-assessment-methods-for-evaluating-communicating-and-improving-the-farms-environmental-social-and-economic-outcomes/


INTERNACIONALS

ESTATALS

HEM PARTICIPAT A...

ALIANCES

SOM SOCIS DE

EUROPEES

International Land Conservation Network - ILCN

Eurosite - ELCN
Access to Land Network - A2L
European Environmental Bureau - EEB

Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio
Coalición Por Otra PAC

Barcelona + Sostenible
Laboratori d'Idees de Natura Urbana - LINU

Xarxa de Relleu Agrari
Aliança Catalunya 2030
Comissió Motora de l'Agenda Rural de Catalunya
Grup Assessor de Voluntariat Ambiental - GAVA
Comissió d'Impuls de la Ciència Ciutadana i Natura
Taules d'entitats de voluntariat als parcs naturals

CATALANES

LOCALS
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https://femprocomuns.coop/
https://www.sommobilitat.coop/
https://xes.cat/
https://blogs.iec.cat/ichn/
https://www.coop57.coop/ca


INCIDÈNCIA POLÍTICA
Incidim per millorar la situació de la conservació de la natura a Catalunya
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27 Gener

2021

12 Març

17 Juny

2 Setembre

10 Febrer

22 Desembre

16 Abril

Presentem 60 propostes polítiques per una
transició ecosocial

La XCN i Ecologistes de Catalunya ens reunim
amb en Pere Aragonès, previ a la constitució
del Govern

Participem en la creació de la Comissió Motora
de l’Agència Rural de Catalunya

Reclamem la creació del Conservatori del Litoral

Adhesions: 31 organitzacions.

Adhesions: 441 persones i 84 organitzacions.

En motiu de les eleccions del 14F, vam elaborar un
document amb 60 propostes polítiques per promoure
la transició ecosocial durant la següent legislatura. 
Es va reclamar el desplegament del Fons de Patrimoni
Natural amb un paper actiu de les entitats ambientals.

Veure més

La XCN, conservació.cat, Ecologistes de Catalunya i la
Societat Catalana d’Educació Ambiental, vam exigir al
Govern de la Generalitat, que en compliment de la Llei
de l’Agència de la Natura i la Llei Catalana de Canvi
Climàtic, destinés la totalitat del Fons de Patrimoni
Natural (FPN) als objectius previstos a la llei: la millora
del patrimoni natural i la biodiversitat.

Un cop publicats els programes dels diferents partits
polítics que es van presentar a les eleccions del 14F,
vam analitzar les 860 propostes ambientals que
incloïen. Com a resultat, vam elaborar unes infografies
amb l'avaluació com a adequades, insuficients,
perjudicials, o no mencionades.

Va ser la primera vegada que un candidat a presidir el
Govern convida a les entitats mediambientals a una
reunió abans de constituir-se.
Tant EdC com la XCN vam manifestar la preocupació
per l’actual model d’implantació de renovables, que
comporta greus impactes ambientals i socials.

Hem incidit per la incorporació de criteris de
conservació de la natura en les estratègies de
desenvolupament local i rural de Catalunya.
Incorporant mesures com, per exemple,  afavorir la 
 recuperació de sistemes agraris d’alt valor natural,
establir una xarxa de boscos a evolució natural o
incentivar els acords de custòdia forestal i agrària.

De la mà de federació SOS Costa Brava, vam publicar
un comunicat per exigir al govern la creació del
Conservatori del Litoral, un instrument incorporat a la
Llei de protecció i ordenació del litoral gràcies a la
mobilització social.

La XCN i SEO/BirdLife presentem una anàlisi en
clau ambiental dels programes electorals per
a les eleccions del 14 de Febrer

Les entitats ambientals denunciem que el repartiment
del fons del patrimoni natural incompleix la normativa i
exigim que es destini íntegrament a polítiques de
millora de la biodiversitat

2022

Periodistes, científiques, influencers, personal sanitari i altres
s’han sumat a aquesta campanya, mostrant el consens
social que existeix al voltant dels temes ambientals, amb
l'objectiu d'acostar a la societat els reptes als que ens
enfrontem i les accions necessàries per fer-los front.

La campanya 'La Natura ets tu' mostra el suport
ciutadà per unes polítiques que defensin i situïn la
natura al centre

Veure més

Veure més

Veure més

Veure més

Veure més

Veure més

https://xcn.cat/actualitat/presentem-les-propostes-politiques-de-la-xcn-per-les-eleccions-2021-al-parlament-de-catalunya/
https://xcn.cat/actualitat/com-incorporen-la-conservacio-de-la-natura-els-partits-politics-en-el-seu-programa/
https://xcn.cat/actualitat/la-xarxa-per-a-la-conservacio-de-la-natura-i-la-federacio-ecologistes-de-catalunya-ens-reunim-amb-el-sr-pere-aragones/
https://xcn.cat/actualitat/sumat-a-la-campanya-la-natura-ets-tu-per-una-catalunya-sostenible-ambientalment-i-social/
https://xcn.cat/actualitat/valorem-la-incidencia-de-la-xcn-al-proces-participatiu-de-lagenda-rural-de-catalunya-que-encara-el-tram-final/
https://xcn.cat/actualitat/reclamem-la-creacio-del-conservatori-del-litoral/
https://xcn.cat/actualitat/les-entitats-ambientals-denunciem-que-el-repartiment-del-fons-de-patrimoni-natural-incompleix-la-normativa-i-exigim-que-es-destini-integrament-a-politiques-de-millora-de-la-biodiversitat/
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PROJECTES

DESENVOLUPAMENT ESTRÀTEGIC DE LA CONSERVACIÓ
COMUNITÀRIA DE LA NATURA

Repositori de cartografia rellevant per a la conservació de la natura a Catalunya amb més
de 100 capes.
Actualització del mapa d'àrees estratègiques per a la custòdia del territori.
Informe sobre estratègies de conservació comunitària i privada, i proposta de marc
conceptual i terminològic.
Guia pràctica de conservació d’hàbitats semi-naturals de finques agrícoles. 
Informe «I tu, per què conserves la natura? Estudi de motivacions de la propietat" .

Creació de la «Germinadora de projectes» de la XCN, amb l'objectiu d'ajudar a les entitats
membres a accedir a possibles oportunitats de finançament.
Repositori en línia de documentació especialitzada a través de Zotero amb més de 130
documents a disposició de les entitats membres.
Difusió de 34 oportunitats de finançament procedents de fons públics i privats.
3a edició del premi «Natura i Societat» de la Fundació Privada Girbau.
68 assessoraments personalitzats en qüestions tècniques i jurídiques de conservació
mitjançant la custòdia del territori.

Acompanyament i finançament de l’elaboració de 2 Plans de Voluntariat d'entitats ambientals.
457 activitats puntuals de voluntariat publicades a voluntariatambiental.cat
24 assessoraments a empreses i 122 asessoraments a persones i col·lectius.
77.370 € recaptats a través del donantambiental.cat
438 activitats organitzades per més de 260 organitzacions durant la Setmana de la Natura.

ENFORTIMENT I CAPACITACIÓ DE LES ENTITATS MEMBRES

IMPLICACIÓ CIUTADANA I VOLUNTARIAT AMBIENTAL

TREBALL EN XARXA

Resum dels principals reptes aconseguits al 2021

Elaboració del Pla d’Acció 2021-2022 de la Taula Salut i Natura, amb 20 accions.
Inici de la prova pilot promoguda per DipSalut (Girona): «Promoció de l’activitat física a la
natura com a actiu de salut als municipis gironins».
La 'gent de Catalunya' rep el "Premi Visionari a la Conservació", per “l’èxit extraordinari en la
conservació del 31% del territori i paisatge”, al Congrés Internacional de Conservació Privada.
A través de la Coalició Por Otra PAC vam enviar una carta amb +40 entitats a 5 ministeris,
exigint una transició agroecològica justa amb les persones i el planeta.
Formació impartida a Lisboa sobre custòdia del territori en el marc del projecte Life LxAquila.



Memòria 2021

 - 9 -

DESENVOLUPAMENT ESTRÀTEGIC DE LA
CONSERVACIÓ COMUNITÀRIA DE LA NATURA1

DESENVOLUPAMENT DE LA CUSTÒDIA
Nou marc conceptual de la
conservació comunitària i privada
a Catalunya

Al llarg del 2021 hem treballat en l’elaboració de
l’«Informe sobre estratègies de conservació
comunitària i privada i proposta de marc
conceptual i terminològic».

L’informe ofereix una anàlisi conceptual sobre
les estratègies comunitàries i privades de
conservació de la natura, en particular en
relació amb els espais naturals conservats
amb altres mitjans efectius, a partir dels tres
referents internacionals més significatius:
Conveni per la Biodiversitat, UICN i UE. 

A partir de l’anàlisi, es presenta una proposta
conceptual i terminològica amb la finalitat que
pugui servir de referència a Catalunya.

Panell d'indicadors socioecològics
Hem revisat i completat un panell d’indicadors
socials, econòmics i ecològics que han de
permetre fer un seguiment periòdic de l’impacte
de les entitats de conservació. A més, permetran
disposar d’informació rellevant per a la
comunicació de la tasca de la conservació des
del tercer sector i per a realitzar incidència
política en favor d’aquestes entitats.

La revisió del panell ha comptat amb la
valoració d’algunes de les entitats membres i
finalment consta de 18 indicadors socials, 8
d’econòmics i 9 d’ecològics, que es començaran
a recollir durant el 2022.

Àrees estratègiques per a la conservació

Durant el 2021 s’ha organitzat, completat i
actualitzat la base de dades de la XCN sobre
capes rellevants per a la conservació de la
natura a Catalunya. El repositori de cartografia ja
compta amb més de 100 capes, categoritzades
en: cartografia de base, agricultura i ramaderia,
clima, factors de canvi, paisatge i valor cultural,
patrimoni natural, planificació ambiental,
planificació urbanística i serveis ecosistèmics.

També hem actualitzat el mapa d’àrees
estratègiques per a la custòdia del territori,
incorporant nova informació i ajustant el sistema
de ponderació. 

Vam poder contrastar si aquest sistema
s’adequava a la realitat a través d’una jornada
de treball amb entitats de custòdia, celebrada el
19 de novembre a Sant Feliu de Pallerols. 

D’aquesta manera, es van comparar les zones
escollides segons la metodologia del projecte
amb les considerades prioritàries per les entitats,
valorant la precisió d’aquest mètode en la
identificació d’àrees estratègiques a les
comarques gironines.
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CUSTÒDIA AGRÀRIA
H2020 Ruralization
Amb l’objectiu de divulgar els resultats del
projecte Horizon 2020 Ruralization, el 10 de març
es va organitzar el webinar «Repoblament rural,
relleu generacional agrari i accés a la terra:
novetats i tendències en clau catalana i
europea». Es va aprofitar l’ocasió per a
organitzar un debat sobre el futur del sector
agrari i el món rural. 

A més, al mes d’abril vam organitzar dos tallers
participatius per a la definició de propostes
d’actuació per a la regeneració rural, entesa com
un procés de renovació de l’estructura
demogràfica, econòmica i ambiental del territori
orientat a la seva sostenibilitat.

E+ Resifarms
A principis de novembre va tenir lloc la tercera i
última reunió presencial de coordinació del
projecte, a prop de Montpeller. Paral·lelament,
també es va realitzar l’últim esdeveniment de
formació i intercanvi del projecte, on persones
vinculades a les entitats sòcies van visitar algunes
finques i van debatre sobre la guia del projecte i els
vídeos que la complementen, per a proposar-hi
millores de cara a la seva versió final.

A l’abril vam publicar la versió preliminar de la guia
pràctica de conservació d’hàbitats semi-naturals
de finques agrícoles, dirigida principalment a la
pagesia i al personal tècnic agrícola, i on es fa
èmfasi en els beneficis agrícoles de la conservació
de la natura. La guia es va presentar al grup de
treball d’agricultura i conservació d’Eurosite.

Al mes de juliol es va celebrar la tercera reunió
transnacional de coordinació, on vam realitzar un
seguiment tècnic i econòmic de l’estat del projecte
i de les següents tasques fins a la seva finalització
el febrer de 2022. En les visites de camp vam poder
conèixer una de les finques que gestiona un dels
socis del projecte, la Fundació ADEPT, i la seva
tasca de suport i formació a la pagesia de la zona
per a desenvolupar una activitat agrícola amb els
beneficis de conservar la biodiversitat.

https://xcn.cat/recursos/jornada-repoblament-rural-relleu-generacional-agrari-i-acces-a-la-terra-novetats-i-tendencies-de-futur-en-clau-catalana-i-europea/
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CUSTÒDIA FORESTAL
Interreg POCTEFA Conectfor
El projecte POCTEFA CONECTFOR és un projecte
europeu finançat pels fons FEDER coordinat per
FORESPIR on la XCN és soci. Una de les activitats a
destacar durant el 2021 són les actuacions
forestals per afavorir la biodiversitat i la seva
connectivitat en els boscos d’alt valor ecològic del
Pallars Sobirà.

Les actuacions es van realitzar als boscos d’avet i
pi negre respectivament, emplaçats als boscos de
Marimanya (EMD d’Isil i Alós) i Tres Comuns (Rialp)
dins el Parc Natural de l’Alt Pirineu. 

Les actuacions que es van dur a terme són sobre
masses forestals més joves i que tenen una elevada
biomassa per afavorir la connectivitat d’aquests
rodals, és a dir, que la flora i fauna s’hi pugui
desplaçar entre aquests boscos d’alt valor ecològic. 

Abans de dur a terme les actuacions, des de la XCN i
en col·laboració amb el CREAF i CTFC, així com els
Serveis Forestals del Pallars Sobirà i el Parc Natural
de l'Alt Pirineu, es va realitzar una jornada per donar
a conèixer el projecte als municipis implicats. 

LIFE Biorgest

Amb l'objectiu de millorar la biodiversitat en els
boscos, el 2021 es van dur a terme enquestes a
empreses forestals i la propietat per analitzar
l’impacte socioeconòmic del projecte.

També es va iniciar l’anàlisi dels costos i beneficis
de les actuacions forestals que es van dur a terme
al projecte per elaborar un model de càlcul
d’aquests. Aquest model de càlcul permetrà
calcular quin és el cost addicional d’integrar
mesures addicionals per la conservació de la
biodiversitat en la gestió forestal tradicional. Això
derivarà en l’any 2022 en l’estudi de possibles
mecanismes de compensació a la propietat. 

DESENVOLUPAMENT ESTRÀTEGIC DE LA
CONSERVACIÓ COMUNITÀRIA DE LA NATURA1
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CUSTÒDIA FLUVIAL

En l’àmbit de la custòdia fluvial vam organitzar la
jornada «Política hidràulica i conservació del
medi fluvial en l’àmbit de les comarques de
Tarragona i Terres de l’Ebre» (28 de maig),
juntament amb l’Agència Catalana de l’Aigua. La
jornada va comptar amb una seixantena de
participants.

A més, vam realitzar 3 reunions virtuals amb les
entitats del Grup de Treball de Custòdia Fluvial,
per compartir inquietuds i acordar accions
específiques de treball (principalment
vinculades a l’impuls dels convenis de custòdia
fluvial i al seu finançament).

CUSTÒDIA I MUNICIPIS
Amb l’objectiu de promoure la destinació del
0,5% de l’IBI a projectes de conservació de la
natura, hem realitzat una campanya adreçada
a tots els consells comarcals de Catalunya, per
donar-los a conèixer la iniciativa i per animar-
los a promoure-la entre els seus ajuntaments. 

Es van mantenir reunions amb els consells
comarcals de Baix Llobregat, Berguedà, Garraf i
Solsonès. 

La campanya es va donar a conèixer en diferents
espais, reunions i jornades en les que va participar
la XCN. A destacar la presentació a una 20a
d’ajuntaments durant el VIII Taller d’economia
social i solidària per a les entitats locals: l’ESS i la
transició ecològica i energètica, organitzat per la
Diputació de Barcelona. 



Durant el 2021 vam elaborar un informe sobre les
motivacions de la propietat privada, sota el títol
«I tu, per què conserves la natura? Estudi de
motivacions de la propietat». 

L’estudi va sorgir de l’objectiu de detectar quines
són les necessitats de les persones propietàries
que permeten desenvolupar accions de custòdia
del territori, partint de la premissa que conservar
la natura és responsabilitat de tots i totes. 

L’estudi es va basar en els resultats obtinguts a
partir d’una enquesta que va elaborar la XCN i
que van respondre 179 persones. 

Alguns dels resultats principals destaquen que el
89% dels enquestats senten l'obligació moral de
conservar la natura i un 77% diu realitzar accions
de conservació. La manca de coneixement sobre
la custòdia del territori és el principal factor
limitant.

Memòria 2021

 - 13 -

CUSTÒDIA I PROPIETAT

La majoria de persones propietàries senten l’obligació moral de conservar la natura, mostren gran
interès per conèixer la biodiversitat del seu espai i perceben la conservació de la natura com una
estratègia vàlida per assegurar la sostenibilitat de la seva finca. 

La manca de finançament i la burocràcia excessiva són 2 dels principals impediments que
destaquen per poder conservar les seves finques. 

Els beneficis que aporten els projectes de custòdia són amplis i diversos: ajuda a conservar la
biodiversitat, dona l’oportunitat de crear xarxa i se’n poden extreure possibles beneficis econòmics. 

Hi ha persones propietàries disposades a establir nous contractes de custòdia, però prèviament cal
augmentar el coneixement d’aquesta eina de conservació. 

RESULTATS

DESENVOLUPAMENT ESTRÀTEGIC DE LA
CONSERVACIÓ COMUNITÀRIA DE LA NATURA1

https://xcn.cat/recursos/i-tu-per-que-conserves-la-natura-estudi-de-motivacions-de-la-propietat-privada/
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ENFORTIMENT I CAPACITACIÓ DE
LES ENTITATS MEMBRES2

GERMINADORA DE PROJECTES

El 16 de novembre ens vam reunir a Jorba més
de 50 persones representants de 40 entitats de
la XCN per participar a la jornada «Germinadora
de projectes en xarxa: catalitzant sinergies per
la natura», oberta únicament a membres de la
XCN. 

L’objectiu de la jornada era promoure un espai
on les entitats es poguessin conèixer, exposar els
seus projectes, iniciatives i inquietuds, i poder
establir col·laboracions amb altres entitats.
L’activitat s’emmarca dins la iniciativa de la
«Germinadora de projectes», que té per finalitat
ajudar a les entitats membres a accedir a les
possibles oportunitats de finançament que vagin
sorgint i establir col·laboracions amb altres
entitats i projectes. 

Hem creat un repositori on-line de documentació
especialitzada a través de Zotero. Inclou més de
130 documents de referència en temes de
conservació (tant d’àmbit internacional com
català), en gestió d’entitats, en comunicació i en
voluntariat. Aquest repositori es va posar a
disposició de les entitats membres per a que els
faciliti la seva tasca diària. A més, s’anirà
actualitzant amb diferents documents d’interès
per a les entitats. 

Repositori de documentació en línia
compartit

En el marc d’aquesta iniciativa, durant el 2021 es
va elaborar una base de dades amb propostes de
projectes potencials. Des de l’equip de la XCN es
va treballar per poder crear aliances entre les
entitats membres per tal que poguessin accedir a
fons europeus i nacionals mitjançant un projecte
conjunt de major dimensió i capacitat
transformadora. Es va facilitar la informació,
assessorament i espai de conversa perquè les
mateixes entitats poguessin crear els seus
partenariats.

En aquest sentit, es va coordinar un grup de treball
per la creació d’un partenariat, amb diverses
entitats membres, en l’àmbit del silvopastoralisme,
i es va assessorar una entitat en la cerca de socis
pel fons Biodiversa+.
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Millora del finançament de les 
entitats

Durant el 2021 s’han difós 34 oportunitats de
finançament procedents de fons públics i privats,
d’abast local, nacional i internacional, entre les
entitats membres de la XCN. Aquestes
convocatòries estaven vinculades a accions al
territori, a la contractació de persones, per acollir
voluntaris internacionals, etc. 

També es van realitzar peticions específiques a
diverses organitzacions convocants d’ajuts perquè
es modifiquin alguns aspectes de les línies de
finançament a fi de beneficiar les entitats. 

Pel 2021, es va preparar una proposta amb
diferents tipologies d’ajuts i dotació econòmica
relacionada. Es va donar a conèixer a diferents
àrees del Departament d’Acció Climàtica,
Agricultura i Agenda Rural, durant diverses
reunions al llarg de l’any. A més, ens vam reunir
amb representants de la Taula del Tercer Sector
Social per tal de conèixer les fórmules contractuals
possibles per poder canalitzar aquests fons. 

Alhora, també hem celebrat la 3a edició del premi
«Natura i Societat» de la Fundació Privada
Girbau. Des de la XCN vam participar en
l’organització d’aquest premi. D’entre les 39
propostes rebudes, el jurat va seleccionar el
projecte «Creació d’una reserva de rapinyaires
nocturns a la Plana de Vic: els propietaris amb les
espècies protegides i els seus hàbitats» del Grup
de Naturalistes d’Osona, dotat amb un premi de
12.000 €.

Durant el 2021 hem realitzat 68 assessoraments
personalitzats en qüestions tècniques i
jurídiques de conservació mitjançant la custòdia
del territori. També hem fet millores en els
instruments jurídics recomanats per la XCN,
concretament en el model de contracte de
custòdia del territori i en el conveni de custòdia,
fent èmfasi en els aspectes de conservació. 

Addicionalment, hem elaborat una plantilla de
pla de gestió adaptada a les iniciatives de
custòdia, per a facilitar i promoure la planificació
de la conservació entre les entitats de custòdia. 

Assessorament entitats

68  Assessoraments
tècnics i legals sobre custòdia i voluntariat

34  Oportunitats de finançament

Tots aquests documents tenen en compte el
contingut mínim que estableix el projecte de
Registre de finques amb iniciatives de
conservació del patrimoni natural i la
biodiversitat per als respectius instruments. 
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IMPLICACIÓ CIUTADANA I 
VOLUNTARIAT AMBIENTAL3

Acompanyament entitats Difusió de les oportuntiats de
voluntariat ambiental

Promoció del voluntariat
ambiental a Barcelona

Al 2021 vam obrir la tercera convocatòria per
entitats membres per l’acompanyament i
finançament de l’elaboració del Pla de
Voluntariat de l’entitat. Van ser escollides
l’Associació Balmes Blancs i l’Associació Aurora. 

Es va treballar en la millora de la gestió i
acompanyament de les persones voluntàries, i
alhora, es va assessorar les entitats en la
definició de nous models de voluntariat a llarg
termini, per tal d’augmentar-ne la base social.

També es va obrir una convocatòria a les
entitats membres de la XCN per la gestió del
programa de voluntariat de cada Centre de
Fauna Salvatge (CFS) de Catalunya que
actualment té persones voluntàries. Les entitats
escollides van ser: APNAE al CFS dels Aiguamolls
de l’Empordà, GRENP al CFS de Torreferrussa i
Trenca al CFS de Vallcalent. 

A més, hem participat a les Taules de
voluntariat dels parcs naturals de Catalunya,
concretament la de Terres de l'Ebre i de
l'Empordà, donant suport en la gestió d'accions
transversals, com l'elaboració de la memòria
final d'activitats, organitzant formacions per
entitats (sobre Responsabilitat Social
Corporativa) i fent difusió de les activitats.

El portal de voluntariatmabiental.cat és l’espai
de connexió amb la ciutadania. Cal destacar
l’augment de les crides puntuals de voluntariat
que van augmentar respecte el 2019 i 2020. 

Amb SEO/BirdLife i Depana hem impulsat un
projecte pel foment del voluntariat ambiental a
la ciutat de Barcelona, gràcies a l'ajut del Pla
Clima de l'Ajuntament, per la millora de la
biodiversitat urbana.

S'han dut a terme fins a 13 accions a diversos
espais de la ciutat, com són els jardins de Torre
Jussana, el Bosc de Turull o el Jardí del Silenci. A
les activitats hi han participat més de 350
voluntaris i voluntàries, alguns d'ells, alumnes
d'escoles i instituts. 

A més, per tal de donar a conèixer les entitats
ambientals de la ciutat, vam entrevistar 5
associacions per Instagram Live a través del
cicle "Parlem de natura'. Alhora, vam actualitzar
el catàleg d'entitats de voluntariat ambiental, i
vam publicar un decàleg de bones pràctiques. 

457 Crides puntuals de voluntariat

11 Butlletins enviats a més de 3.000 subscrits 

24 Assessoraments a empreses

122 Assessoraments a persones i col·lectius

38 Notícies sobre voluntariat ambiental

8 Entrevistes a entitats

https://voluntariatambiental.cat/fem-balanc-del-primer-any-de-constitucio-de-les-taules-de-voluntariat-als-parcs-naturals-900-participants-en-mes-de-70-accions-de-voluntariat/
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DONANT AMBIENTAL

Durant el 2021 la XCN ha fet un salt qualitatiu en la
relació amb empreses compromeses amb la
natura, i ha aconseguit diverses aliances amb
l’objectiu de canalitzar recursos privats a iniciatives
de custòdia del territori i el voluntariat ambiental.
S’ha establert contacte amb al voltant de 50
empreses, ja sigui a través de consultes per a
jornades de voluntariat ambiental, creació d’equips
per a la cursa UCM o altres col·laboracions.

A partir de la tardor de 2021 es va preparar i difondre
la campanya «Dona’t per la Natura». L’objectiu de la
campanya va ser assolir el nombre màxim de
donacions per a entitats membres de la XCN, per
aquelles entitats que van presentar el seu projecte
al portal de donantambiental.cat. Vam comptar
amb el suport de més de 80 persones voluntàries
per difondre la campanya.

TOTAL RECAPTAT
a través del portal donant ambiental al 2021

SETMANA DE LA NATURA

77.370 €

La 6a edició de la Setmana de la Naturaes va
celebrar amb un total de 438 activitats, recuperant
les xifres pre-pandèmia. Del 24 de maig, Dia Europeu
dels Parcs, fins al 5 de juny, Dia Mundial del Medi
Ambient, més de 260 organitzacions d’arreu de
Catalunya es van sumar a la campanya, a través
d’activitats com sortides guiades a la natura,
jornades de voluntariat ambiental, recollides de
residus, anellaments o exposicions de llibres de
natura, entre d’altres.

Vam organitzar un concert solidari pel medi
ambient, amb artistes compromesos amb la
conservació de la natura. El preu de l’entrada al
concert de Terrassa va ser destinat, a través de la
plataforma Donant Ambiental, a l'ADENC, per fer
possible el projecte de la Via Verda del Vallès.

La Setmana de la Natura va servir, un cop més, per
difondre la greu situació de pèrdua de biodiversitat
en la qual ens trobem, i el paper crucial de les
entitats de conservació per revertir-ho.
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SETMANA NATURA 2021

IMPLICACIÓ CIUTADANA I 
VOLUNTARIAT AMBIENTAL3
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ULTRA CLEAN MARATHON

Després d’haver d’anular l’edició de 2020, el
2021 es va poder celebrar la Ultra Clean
Marathon (UCM), concretament el 5 de juny.
Una edició que va veure enfortit el seu doble
vessant de competició esportiva i
esdeveniment ambiental. 

Un total de 217 corredors i corredores,
representant 24 equips, es van donar cita per
recórrer el 60 quilòmetres entre Terrassa i
Barcelona practicant plogging, és a dir,
corrent i recollint residus a la vegada. 

En total, els equips van aconseguir recaptar
15.800€ per projectes de conservació de la
natura de les entitats ambientals, consolidant
d’aquesta forma l’UCM com a projecte
d’esport sostenible. 

Entre corredors i voluntaris, 1 tona de residus
va ser retirada dels espais naturals.
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TREBALL EN XARXA4
SALUT I NATURA

LIFE ENPLC

Durant el 2021, es van realitzar 3 reunions del
grup motor de la Taula Salut i Natura fent el
seguiment de les accions previstes i també es
va treballar en el model de governança de la
Taula. Des de la XCN, com a coordinadora
tècnica de la Taula, vam elaborar un Pla d’Acció
2021-2022 amb 20 accions, i vam crear una
imatge gràfica i una web pròpia. 

Per altra banda, conjuntament amb DipSalut,
Organisme de Salut Pública de Diputació de
Girona, es va posar en marxa una prova pilot
per al programa «Promoció de l’activitat física
a la natura com a actiu de salut als municipis
gironins».

Durant el 2021 va començar un nou projecte en
el qual la XCN hi participa, el LIFE ENPLC
(European Networks for Private Land
Conservation) coordinat per EUROSITE i amb
finançament del programa LIFE. 

L’objectiu principal del LIFE ENPLC és impulsar la
conservació comunitària i privada a la Unió
Europea mitjançant la creació de nous
incentius fiscals i noves fonts de finançament,
incentivant la participació ciutadana en la
conservació de la natura a través del
voluntariat i la ciència ciutadana, així com
facilitant recomanacions tècniques i legals per
a la millora dels projectes de conservació. 

Entre les principals tasques de la XCN es troba
analitzar i sistematitzar la informació existent
sobre els diferents instruments legals per a la
conservació comunitària i privada a Europa, tot
aportant informació sobre casos pràctics. A
més, la XCN serà responsable de l’organització
d’una jornada sobre voluntariat i ciència
ciutadana a Brussel·les. 
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CONGRÉS ILCN
Hem seguit participant, conjuntament amb la
Fundació Catalunya La Pedrera, al Steering
Committee del Congrés de la International Land
Conservation Network (ILCN). Durant el
desembre s’havia de celebrar en format
presencial a Catalunya, però degut a la Covid-19
es va haver de celebrar telemàticament.

Durant el congrés, el rol de les entitats catalanes
dedicades a la custòdia i protecció del territori
va quedar àmpliament reconegut, a través del
«Premi Visionari a la Conservació» que ens van
lliurar “a la gent de Catalunya”, per “l’èxit
extraordinari en la conservació del 31% del
territori i paisatge”.

Hem donat continuïtat a l’espai del Congrés
Socioambiental, com a eina de coordinació
entre les principals entitats ambientals
catalanes de segon nivell.
A través de les 5 reunions mantingudes amb la
comissió executiva, vam treballar en
l’elaboració d’un Manifest i un decàleg que
recuperés les aportacions i accions
prioritzades per les entitats que van participar
en les sessions de treball, per promoure les
propostes polítiques clau pel sector. 

A través de la Coalició Per una altra PAC
(Política Agrícola Comú) vam elaborar un
document amb 5+1 demandes clares perquè la
PAC impulsés un nou model agroalimentari en
consonància amb la natura.

A més, vam enviar una carta amb més de 40
entitats a 5 ministeris, exigint la incorporació de
6 propostes al Pla Estratègic Nacional de la PAC
per fer possible una transició agroecològica
justa amb les persones i el planeta.

CONGRÉS SOCIOAMBIENTAL POR OTRA PAC

LIFE LxAQUILA
Vam impartir a Lisboa una formació sobre
custòdia del territori en el marc del projecte Life
LxAquila, liderat per l’organització portuguesa de
conservació Spea. L’objectiu del projecte és la
conservació de zones de nidificació i la
recuperació d’hàbitats i espais d’alimentació de
l’àliga cuabarrada en l’entorn periurbà de la ciutat
de Lisboa. 

A inicis de 2022, està previst portar a terme la visita
a Catalunya per part de l’equip de Spea amb
l’objectiu de conèixer de primera mà l’experiència
de diverses entitats de conservació catalanes en
l’ús de la custòdia del territori aplicada a la
protecció de l’avifauna. 
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Conservació de la natura
53.5%

Coordinació i administració
19.8%

Incidència política
9.9%

Voluntariat ambiental
8.9%

Campanyes de comunicació
7.9%

DESPESES

INGRESSOS

DISTRIBUCIÓ D'HORES DE TREBALL PER PROJECTES

TOTAL DESPESES
537.051,85€

TOTAL INGRESSOS
539.329,63€

Despeses personal 
67.2%

Despeses funcionament
7.4%

Despeses projectes
19.3%

Impostos 
4.6%

Provisions
0.8%

Amortitzacions
0.4%

Despeses financeres
0.3%

Subvenció DACC
46%

Subvencions públiques
31%

Ingressos propis
13%

Ingressos privats
7%

Contractes serveis
2%



Des de la Xarxa per a la Conservació de la Natura fem anualment el Balanç Social, per tal de rendir
comptes i mesurar l’impacte social, ambiental i de bon govern de l’entitat. 

Una mesura que ens ajuda a autoavaluar-nos i poder definir propostes de millora i, així, contribuir en
major mesura a promoure l’economia social.

El 2021 hem millorat en:

La implementació de programari lliure
A més d'utilitzar el programari 'Libre Office' per a l'edició de documents, fulls de càlcul i presentacions,
vam establir una col·laboració amb la cooperativa 'Fem Procomuns' per fer el pas al núvol amb eines de
software lliure. 

Així, hem canviat la majoria d'eines de treball a programari lliure, com l'edició i compartició de
documents amb NextCloud i Collabora Online, la gestió de correu amb Zimbra i la gestió de bases de
dades de Suite CRM.

L’increment de la mobilitat sostenible
Per tal de reduir emissions en els desplaçaments i afavorir un model de transport compartit, al 2021 vam
donar-nos d'alta a la cooperativa 'Som Mobilitat', per poder gaudir dels seus serveis, fent servir cotxes
elèctrics compartits, per arribar a llocs on no arriba el transport públic.

La contractació d’empreses de l’Economia Social i Solidària
A l'hora de contractar béns o serveis, prioritzem treballar amb empreses de l'economia social. Per
exemple, tenim l'assegurança a través d''ARÇ Cooperativa', la cooperativa 'Sepra' ens ofereix els serveis
de prevenció de riscos laborals i a través de la cooperativa d'advocats i advocades 'Col·lectiu Ronda' ens
vàrem assessorar en temes fiscals.

BALANÇ SOCIAL
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Col·laborem amb el
Mercat Social de la Xarxa d'Economia Social

100%
Transparència
Informació disponible: balanç econòmic, pla
de treball anual, pla de comunicació, etc.

100%
Finançament ètic
% de recursos financers obtinguts
de les finances ètiques

67%
Formació
S’inclouen hores de formació a l’horari
laboral o s’ajuda a cobrir el cost de la
formació.

49,2%
Compres de béns i serveis a
l'economia social
% total de les compres de béns i
serveis realitzades a entitats del
mercat social, de la XES i a entitats
de l’economia social.

Més dades a: Informe Balanç
Social XCN Infografia resum

https://femprocomuns.coop/
https://www.sommobilitat.coop/
https://arc.coop/
https://sepra.coop/
https://www.cronda.coop/
https://xcn.cat/wp-content/uploads/Balan%C3%A7-Social.pdf
https://xcn.cat/wp-content/uploads/Infografia-Balan%C3%A7-Social.pdf
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