PLA D’ACCIONS XCN 2020
OBJECTIUS EXTERNS
ÀMBIT 1. DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC DE LA CONSERVACIÓ COMUNITÀRIA i
PRIVADA DE LA NATURA
OE1.1 Consolidar el marc conceptual de la conservació comunitària i privada de la
natura a Catalunya
Anàlisi de les estratègies de conservació comunitària i privada a nivell mundial
Anàlisi terminològic dels conceptes emprats a nivell internacional i propostes en català
Millora dels models d’acord de custòdia i validació amb serveis jurídics de l'administració
pública
OE1.2 Definir i aplicar una estratègia de conservació comunitària i privada del patrimoni
natural de Catalunya
Aprofundiment en el marc conceptual del sistema de priorització d’àrees estratègiques
per a la conservació comunitària i validació amb les entitats de custòdia i centres de
recerca
Recollida d'informació cartogràfica rellevant de diferents fonts o en col·laboració amb
altres entitats
OE1.3 Avaluar i donar a conèixer la situació de la conservació comunitària i privada de la
natura i el seu impacte
Desenvolupar un marc teòric d’avaluació de l’impacte de la conservació comunitària i
privada de la natura (reunions amb entitats de recerca, proves pilots, jornada formativa,
etc.)
ÀMBIT 2. INCIDÈNCIA POLÍTICA
OE2.1 Esdevenir un interlocutor i representant de referència del sector de la conservació
de la natura davant les administracions públiques i els òrgans de representació política
Elaboració d’un pla de treball de l’àrea d’incidència política (priorització d'àmbits temàtics
d'actuació, protocol d'actuació, etc.)
Accions d’incidència per aconseguir el disseny de noves polítiques en l’àmbit de la
conservació, amb prioritat al Parlament de Catalunya (trobades amb grups polítics,
compareixences parlamentàries, etc.)
Participació en la tramitació parlamentària i governamental d’aquells instruments
normatius que tenen incidència directa o indirecta en l’àmbit de la conservació de la
natura (llei Agència de la Natura, etc.)
Impuls del Registre de finques amb iniciatives de conservació i impuls d'incentius fiscals
per a la custòdia del territori
Promoure el desenvolupament d’un finançament estable per a les entitats ambientals en
el marc del Fons del Patrimoni Natural

ÀMBIT 3. IMPLICACIÓ CIUTADANA I VOLUNTARIAT AMBIENTAL
OE3.1 Sensibilitzar, conscienciar i empoderar la ciutadania sobre la importància de
conservar la natura
Disseny del Pla de comunicació de l’entitat
Nova web XCN i publicació de 10 butlletins
Organització anual de la Setmana de la Natura, treballant per incrementar la participació
de la societat i donant visibilitat a les entitats ambientals que hi participen
Organització periòdica d’esdeveniments de voluntariat i captació de fons per implicar les
empreses en la conservació de la natura i establir aliances amb les entitats ambientals:
Ultra Clean Marathon i donantambiental.cat
Contacte periòdic amb els mitjans de comunicació per informar-los sobre temes
d’actualitat del món de la conservació, aconseguint 5 aparicions a mitjans generalistes
OE3.2 Implicar la societat en la conservació de la natura
Promoció del portal voluntariatambiental.cat com a canal principal per canalitzar les
ofertes de voluntariat de les entitats ambientals
Donar a conèixer el programa European Solidarity Corps per fomentar la incorporació de
voluntaris internacionals als projectes de conservació de les entitats de Catalunya
(webinar, etc.)
ÀMBIT 4. TREBALL EN XARXA I ALIANCES ESTRATÈGIQUES
OE4.1 Consolidar el treball en xarxa amb organitzacions del tercer sector ambiental i
social
Col·laboració en iniciatives específiques amb altres organitzacions del tercer sector
ambiental (Congrés TSAC, Dia Mundial Medi Ambient Ecologistes de Catalunya, etc.)
Establiment d’aliances amb organitzacions públiques i privades estratègiques per reforçar
el rol del tercer sector ambiental (Federació de Voluntariat Social de Catalunya, Taula del
Tercer Sector Social, Departament de Treball, Afers Socials i Família, etc.)
OE4.2 Promoure la col·laboració entre la recerca i la gestió activa del territori
Establiment de col·laboracions amb centres de recerca i universitats per tal
d’implementar línies de treball conjunt amb les entitats (espais de debat, coneixement i
projectes conjunts)
OE4.3 Potenciar aliances amb la propietat privada i gestors del territori
Impulsar projectes conjunts: Projecte LIFE Biorgest, H2020 Ruralization, Erasmus+
Learning Platform, E+ Resifarms, GORETA, etc.
Contribuir en la creació d’una associació/xarxa de pagesos agroecològics de Catalunya
OE4.4 Consolidar el treball en xarxa amb l’administració pública local

Promoció d’un marc de finançament estable dels projectes de conservació comunitària i
privada a través d’iniciatives de les administracions locals (0’5% de l’IBI, fons FEDER,
FEADER, etc.)
OE4.5 Altres línies de treball en xarxa i aliances estratègiques
Estructuració i dinamització de la Taula Salut i Natura (procés co-creació; promoció en
l'àmbit muincipal DiBa; etc.)

OBJECTIUS INTERNS
ÀMBIT 5 . ENFORTIMENT I CAPACITACIÓ DE LES ENTITATS MEMBRES
OE5.1 Capacitar i donar suport a les entitats membres per a una gestió i governança de
qualitat
Assessorament a les entitats en l’aplicació instruments jurídics i models de conservació
Suport a les entitats per a fer denúncia efectiva i organitzada de situacions que amenacin
la conservació de la natura (ILP Montseny, Plataforma Salvem els Rius, etc.)
Promoció de les donacions a les entitats sòcies a través del portal “Donant ambiental” i
d’altres estratègies
ÀMBIT 6. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ INTERNA
OE6.1 Promoure un model de governança participatiu i transparent de l’entitat
Publicació periòdica dels resultats de l’auditoria de comptes anuals, dels convenis,
subvencions i altres ingressos rebuts a la web de l’entitat
Participació en certificats d’avaluació de bones pràctiques, transparència i de balanç social
per a entitats sense ànim de lucre (participació al Balanç Social XES)
Creació i actualització periòdica del marc laboral de l’entitat
Incorporació de joves professionals a través del Programa de Garantia Juvenil
OE6.2 Millorar l’eficiència i la sostenibilitat en la gestió econòmica i tècnica de l’entitat
Apostar per opcions financeres ètiques i cercar un model de finançament per l’entitat i
per els membres alternatiu a la banca convencional
Diversificar les fonts d’ingressos i reduir la dependència dels fons públics tant com sigui
possible
Prioritzar l’ús del software lliure

