
2 coordinació
3 conservació
2 comunicació
1 voluntariat
1 jurídic
1 administració
3 suport SOC

ASSEMBLEA

7 CAMPANYES
 DE VOLUNTARIAT

AMBIENTAL

assemblea
extraordinària 
19 febrer 2019

assemblea ordinària
13 juny 2019

més dades a www.xcn.cat

147 ORGANITZACIONS

40 PROJECTES

17 membres

  7 reunions 

FITES BRETXA DE GÈNERE

9 INICIATIVES
 DE FORMACIÓ

12 PROJECTES
 PER LA CUSTÒDIA 

DEL TERRITORI

12 INICIATIVES 
DE INCIDÈNCIA

 POLÍTICA

JUNTA
76% H 24% D

50% H 50 % D

23% H 77% D

COORDINACIÓ

EQUIP TÈCNIC

75 associacions i  fundacions
23 consorcis i  centres de recerca
35 ajuntaments i  altres administracions
14 empreses i  cooperatives 

2019MEMÒRIA

FUSIÓ XVAC-XCT

NOUS ESTATUTS

NOU REGLAMENT RÈGIM INTERN

JUNTA EQUIP TÈCNIC



El Grup Operatiu RETA es constitueix per crear i dinamitzar una Xarxa d'Espais
Test Agraris per participar en les estratègies públic-privades de suport a la
incorporació de nous agents en el sector agrícola, ramader i forestal. El 2019
s'han visitat experiències d'espais test agraris a França, s'ha estat elaborant la
guia d'implementació d'espais test agraris i s'ha començat a impulsar l'espai test
ramader de la Terra Alta

GRUP OPERATIU RETA

DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC DE LA CONSERVACIÓ
COMUNITÀRIA DE LA NATURA

Projecte per a la caracterització de boscos d'Alt Valor Ecològic als
territoris pirinencs implicats, així com la connectivitat entre aquests
reservoris de biodiversitat. Vol ser un suport a la presa de decisions i
desenvolupar una xarxa d'espais demostratius d'aquesta infraestructura
verda pirinenca que ha de permetre el bon funcionament dels processos
ecològics que tenen llocs en aquests boscos.

CONECTFOR INTERREG POCTEFA

Projecte europeu per la millora de la biodiversitat del bosc mediterrani
mitjançant la integració de mesures específiques i pràctiques innovadores
en els instruments de planificació, gestió forestal, i de nous mecanismes
de finançament i compensació. El 2019 es va acordar amb el Parc de
Collserola la preparació a dinàmica natural de la roureda de la Font
Groga, i es van realitzar els inventaris previs a les actuacions.

LIFE BIORGEST

El projecte RURALIZATION pretén millorar el coneixement del fenomen del
relleu generacional en el món rural, generant polítiques facilitadores de

l’accés a la terra i instruments adequats per a desenvolupar l’activitat
econòmica agrícola amb una diversificació en els entorns rurals. 

Durant el 2019 s'ha definit el marc teòric i metodològic i la visió comuna per
guiar transversalment les futures accions de recerca. 

RURALIZATION H2020

Hem participat en aquest esdeveniment al paratge del Burren, ben conegut
a Europa per haver-s'hi desenvolupat des de ja fa molts anys un projecte
pioner de pagament de subvencions agràries basades en
resultats (RBPS per les seves sigles en anglès), gràcies a la feina feta per
l'ONG Burrenbeo Trust. Aquesta estratègia es postula com a alternativa a
l'actual sistema de pagament, potenciant el manteniment i la restauració de
la biodiversitat i el patrimoni cultural.

BURREN WINTERAGE WEEKEND

Projecte per articular un model alimentari més sostenible i resilient, fomentant
els hàbitats semi-naturals en el si de les explotacions agràries, per a una millora

dels serveis ecosistèmics. El projecte té per objectiu capacitar agricultors i
tècnics agrícoles en la conservació d’hàbitats semi-naturals i promoure la

implementació d'accions de conservació per afavorir la producció agrícola i
alhora protegir i potenciar la biodiversitat

RESIFARMS ERASMUS+

S'ha assessorat al Departament de Territori i
Sostenibilitat en el disseny del Registre de

finques amb iniciatives de conservació i en
l’impuls d’incentius fiscals a la custòdia.

També s'han actualitzat els models de
convenis i contractes de custòdia.

S'ha publicat la Guia de bones pràctiques per a
entitats de custòdia del territori, que ha rebut la
menció de la ELCN. 

 CUSTÒDIA FORESTAL

Formem part de la xarxa Acces to Land, que reuneix la base organitzacions
d’arreu d’Europa per compartir experiències i fomentar la importància d’accés

a la terra per a l’agricultura agroecològica i renovació generacional. 
Durant el 2019 el grup ha estat explorant diferents sistemes d'avaluació de

l'impacte de les explotacions agroramaderes, en termes ambientals, socials i
econòmics, i també ha publicat una guia per a organitzacions que es dediquen

a fomentar l'accés a la terra per a l'agroecologia.  

ERASMUS+ ACCES TO LAND

més info a www.xcn.cat

DESENVOLUPAMENT JURÍDIC QUALITAT

 CUSTÒDIA FORESTAL

CUSTÒDIA AGRÀRIA I DESENVOLUPAMENT RURAL



Hem participat al projecte que busca la integració de l’enfoc ecosistèmic en
l’ordenació del turisme costaner i marítim a la mar Mediterrània, i la creació

d'accions i eines de gestió per tal d’integrar-lo.

BLUE TOURISM:  CUSTÒDIA MARINA I TURISME SOSTENIBLE

Debat sobre quines estratègies s'estan seguint per a prevenir la
captura accidental o interacció entre pescadors i tortugues marines,

parlant del cas concret de les Terres de l'Ebre com a exemple.

GESTIÓ PESQUERA PREVENTIVA I TORTUGUES 
MARINES A LES TERRES DE L'EBRE (PATT)

CUSTÒDIA URBANA PER A L'ADAPTACIÓ DE LES CIUTATS 
AL CANVI CLIMÀTIC - FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

Hem estat participant en les trobades preparatives per a la constitució de la
Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà en l'àmbit de la
societat civil per donar el nostre punt de vista.  Entitats ambientals, el
sector nàutic i del submarinisme, associacions de veïns, entitats culturals
vinculades amb la mar hem aportat una visió el més àmplia possible.

TAULA DE COGESTIÓ BAIX EMPORDÀ

Campanya per fomentar l’aplicació del 0.5% de l'IBI municipal a projectes
de conservació de la natura, planificada en relació a les eleccions
municipals, perquè els grups polítics incloguin aquesta proposta en els
seus programes electorals.

CAMPANYA 0,5 % IBI

Hem elaborat 29 propostes per renaturalitzar la ciutat amb implicació
ciutadana, entre les quals la custòdia urbana, el voluntariat ambiental  i el 0,5%

de l'IBI, les hem presentat als grups polítics abans de les eleccions municipals.

GRUP DE TREBALL DEL VERD I
 LA BIODIVERSITAT DE BARCELONA

Reflexió  sobre la interacció dels diferents tipus de pesca -professional,
esportiva i recreativa- en zones declarades protegides per la presència de
determinats hàbitats i espècies.

PESCA ESPORTIVA A LES ZONES DE CONSERVACIÓ ZEC (PATT)

Recull de les iniciatives de custòdia, tant públiques
com privades, existents a Catalunya. 

S'ha creat un nou visor web per a la seva
 consulta interactiva.

DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC DE LA CONSERVACIÓ
COMUNITÀRIA DE LA NATURA

CUSTÒDIA MARINA

CUSTÒDIA URBANA

INVENTARI DE CUSTÒDIA

més info a www.xcn.cat

Com els espais verds de les ciutats poden adaptar-se al canvi climàtic i 
el paper que pot tenir la custòdia del territori en aquesta adaptació.

 Prova pilot al pantà de la Foixarda. Presentació a Palma de Mallorca..

https://xcn.cat/projecte/inventari-de-custodia/


VIU EL
VOLUNTARIAT

AMBIENTAL A BCN
tardor 2019

3 presentacions del
voluntariat

7 jornades de voluntariat
120 participants

Premi promogut per la 
Fundació Girbau 

amb la coordinació tècnica de la XCN. 
El projecte guanyador va ser  “Xarxa

d’Observadors del riu Gaià”
 de l'Associació Mediambiental 

La Sínia

VIU EL VOLUNTARIAT
AMBIENTAL 

A CATALUNYA
tardor 2019

4 presentacions del voluntariat
4  jornades de voluntariat 

100 participants

IMPLICACIÓ CIUTADANA I 
VOLUNTARIAT AMBIENTAL

CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL DEL VOLUNTARIAT

CAPTACIÓ DE FONS

SETMANA 
DE LA NATURA

                                                   juny 2019

408 activitats
28.000 participants
231 organitzacions

ULTRA CLEAN
MARATHON

 maig 2019

64 accions de voluntariat
26 activitats d'educació ambiental

4.000 participants

SORTIDES 
FLORS DE CAMP, 
AMB DIARI ARA I

TONI LLOBET
                                       abril2019

12 sortides guiades amb
entitats ambientals

250 participants

PLATJA NETA
juliol 2019

3 accions formatives
3 sortides de voluntariat

57 participants
870 persones informades

WEB XCN
163 notícies
65 esdeveniments
9 butlletins
72 àrees XCN 

PORTAL
VOLUNTARIAT 
AMBIENTAL

                                                  32 notícies
320 crides de voluntariat
12 butlletins
98 assessoraments
(74 persones, 24 empreses)
7 presentacions públiques

XARXANET
gener - setembre 2019
102 notícies
81 agendes

j

PREMI GIRBAU

12.000 €
a la Xarxa d'Observadors del riu Gaià

SAVE A FOREST

4.345 €
a la conservació del Bosc de Milany

més info a www.xcn.cat

Campanya promoguda per l'Associació 
Sèlvans, Albert Bosch  i la XCN per la
conservació del Bosc centenari de Milany. 
 

http://ultracleanmarathon.cat/ca/
https://setmananatura.cat/2020/#!/llistat
http://xcn.cat/
http://voluntariatambiental.cat/#!/llistat
https://www.youtube.com/watch?v=M1P04ka05VU


Píndola Voluntariat Ambiental al 
COAMB  26-9-2019

Jornada 
 Comunicació estratègica per a
 les entitats ambientals
24-10-2019

50 assessoraments tècnics i jurídics

Assessorament per l'elaboració de 4
plans de voluntariat

72 àrees XCN  (18 convocatòries de
finançament)

ENFORTIMENT I CAPACITACIÓ
DE LES ENTITATS MEMBRES

ASSESSORAMENTS I SUPORT A LES ENTITATS

Jornada 
Incidència política de les entitats ambientals
26-11-2019

Jornada 
"Priorització d’àrees estratègiques per a
la custòdia del territori. El cas del Camp

de Tarragona " 30-9-2019

Webinar "Com afecta la Llei
de Voluntariat a les entitats
ambientals?" 23-5-2019

Sortides formatives  
PLATJA NETA sobre
ciència ciutadana a les
neteges de platges  
3-6-25 juliol 2019

Jornada "Oportunitats de la custòdia
urbana per a l'adaptació de les
ciutats al canvi climàtic" 
26-4-2019

Webinar "Vols saber com
elaborar i aplicar el Pla de
Voluntariat a la teva entitat?
1-10-2020

més info a www.xcn.cat



INCIDÈNCIA POLÍTICA

REUNIÓ AMB OFICINA
VICEPRESIDÈNCIA

28-10-2019
Presentem les funcions, els reptes i les necessitats de les entitats

ambiental a la vicepresidència de la Generalitat de Catalunya. 

COMPAREIXENÇAAL
PARLAMENT

                                                    12-7-2019
Ens hem reunit amb els diferents grups parlamentaris per
abordar qüestions com tramitació de la Llei de creació de

l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.

COMUNICAT COP 25
17-12-2019

Lamentem que els acords actuals de la COP25 són insuficients i haurien
d’anar més enllà si es vol reduir el risc que suposa el canvi global. Per això,

exigim als responsables polítics iniciar urgentment una transició cap a un
model econòmic que prioritzi el benestar de les persones i els ecosistemes.

REUNIÓ AMB LA CONSELLERA
D'AGRICULTURA

6-11-2019
Hem posat l'èmfasi en les sinergies entre les entitats ambientals i

el món agrari per la conservació de la natura .

SUPORT A LA VAGA FEMINISTA
8-3-2019

A la XCN som conscients de les desigualtats de gènere a la
societat i ens sumem a les reivindicacions per la igualtat.

REUNIÓ AMB EL CONSELLER 
DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

                                                   27-3-2019
Hem exigit a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat el

reconeixement social a les entitats ambientals i la necessitat de
finançament estructural. 

VAGA PEL CLIMA
27-9-2019

La XCN ens sumem al clam de la societat civil que reclama 
una acció real en els governs per fer front a l'emergència climàtica.

CAMPANYA O,5% IBI 
27-3-2019

Hem realitzat una campanya per promoure la
destinació del 0,5 % de la recaptació de l'IBI al

medi natural municipal.

DECLARACIÓ INTERSECTORIAL
NATURA I SALUT

1-3-2019
Hem promogut la Declaració sobre la interrelació entre Salut i

Natura per impulsar una estratègia conjunta entre sector públic,
social i privat. 

DEFENSA DE LA
DIRECTIVA MARC DE

L'AIGUA
23-1-2019

Adhesió a la campanya promoguda per SEO
Birdlife per la continuïtat de la Directiva Marc de

l'Aigua enfront les amenaces de ser retallada.

REUNIÓ AMB ASSESSOR
ECONÒMIC  A LA PRESIDÈNCIA

5-7-2019
Hem plantejant a la presidència el paper clau de les entitats ambientals en

les polítiques ambientals i la necessitat de suport financer des de
l'administració.  

COALICIÓ PER UNA ALTRA PAC
4-3-2019

Formem part de la Coalició Por Otra PAC, per millorar la
governança per construir una PAC amb la ciutadania, incloent
també els interessos ambientals i de salut pública, i la transició

cap a sistemes alimentaris sostenibles.

més info a www.xcn.cat



TREBALL EN XARXA

MEMBRE DE LA XARXA
 BARCELONA +SOSTENIBLE

TAULA SOCIAL 
DEL CANVI CLIMÀTIC, 

OFICINA CATALANA 
CANVI CLIMÀTIC

MEMBRE DEL 
GRUP ASSESSOR AL

VOLUNTARIAT AMBIENTAL
ALS PARCS NATURALS 

DE CATALUNYA

A NIVELL INTERNACIONAL I EUROPEU:

A NIVELL CATALÀ:

EUROPEAN LAND
CONSERVATION NETWORK

MEMBRE DEL 
GRUP D'IMPULS D'APS I

SERVEI COMUNITARI
AMBIENTAL DE CATALUNYA 

 ACORD NACIONAL 
AGENDA 2030

FORMEM PART DE : 

COL·LABOREM AMB: 

CICLE DE DEBATS 
SALUT I NATURA

Acte de cloenda el 30 de gener,
amb Pete Rawcliffe i amb la
presentació de l 'experiència amb
la natura del sistema públic de
salut escocès. 

DECLARACIÓ D'INTERDEPENDÈCIA 
SALUT I NATURA

Manifest resultant del cicle de
debats Salut i Natura, que compta
amb 110 organitzacions
adherides.
Preveu la creació de la 
TAULA SALUT I NATURA. 

CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE EL POTENCIAL
DELS BOSCOS EN L A SALUT

Celebrat del 7 al 10 d'octubre a la ciutat de
Girona i a la Garrotxa, ha estat coorganitzat per
l'associació Sèlvans, la Xarxa per a la
Conservació de la Natura (XCN) i la Universitat
de Girona, i ha comptat amb la participació de
289 persones.

SALUT I NATURA

A NIVELL ESTATAL:

més info a www.xcn.cat



RESULTATS ECONÒMICS

PARLEN DE NOSALTRES

@XCNatura
4665  seguidors
744 increment

524.100 ABAST TOTAL

@volambiental
4784 seguidors
753  increment

448.400 ABAST TOTAL

Voluntariat Ambiental
2819 seguidors

197.223 ABAST TOTAL

@VolAmbiental
1557 seguidors
16.800 ABAST

TOTAL DESPESES XCN
487.037 €

més info a www.xcn.cat

Amb el suport de:

1%

13%
24%

1%
1%

40%22%

14%

25%

9%10%

42%

TOTAL INGRESSOS XCN
504.975 €

Ingressos propi (quotes membres) - 63.344 €
Ajut estructural DTES GenCat - 200.000€

Subvencions públiques - 113.080 €
Ingressos privats i contractes serveis - 124.534 €
Altres - 4.017 €

Estructura - 68.185 €
Campanyes de comunicació -1 21.759 €

Voluntariat Ambiental - 43.833 €

Incidència Política - 48.704 €
Conservació de la natura - 204.566 €

https://twitter.com/XCNatura
https://www.facebook.com/LaXVAC
https://www.instagram.com/volambiental/
https://twitter.com/VolAmbiental

