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PLA D’ACCIONS XCN 2021 

OBJECTIUS EXTERNS 

ÀMBIT 1. DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC DE LA 
CONSERVACIÓ COMUNITÀRIA i PRIVADA DE LA NATURA 

INDICADORS 

OE1.1 Consolidar el marc conceptual de la conservació comunitària i privada de la natura a Catalunya 

Realitzar una diagnosi dels models de conservació comunitària i 
privada establerts a nivell internacional 

Informe intern actualitzat (conceptual i terminològic) 
Identificar els models de conservació que s’apliquen a Catalunya i 
avaluar el potencial d’aplicació de nous models 

OE1.2 Definir i aplicar una estratègia de conservació comunitària i privada del patrimoni natural de Catalunya 

Recollir la informació cartogràfica rellevant de diferents fonts o en 
col·laboració amb altres entitats 

1. Base de dades amb informació actualitzada sobre les bases cartogràfiques 
rellevants, 2. Repositori de bases cartogràfiques amb metadades actualitzades sobre 
data de la informació i modificacions fetes 

Definir els criteris de selecció i ponderació de la informació 
1.Jornada on-line de debat a les Terres de l'Ebre, 2. Informe provisional del sistema 
de ponderació i realització dels càlculs 

Construir un mapa d’àrees estratègiques de conservació en base als 
criteris definits i un sistema d’informació geogràfica amb la 
informació utilitzada 

Mapa provisional d'àrees estratègiques per a la conservació a Catalunya 

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 

1. Informe amb un recull i breu anàlisi de sistemes de seguiment i avaluació de 
l'impacte de la conservació a nivell internacional, 2. Presentar un projecte europeu 
E+ d'intercanvi de coneixements i formació sobre aquesta temàtica 
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Revisar la proposta d’indicadors juntament amb centres de recerca, 
universitats i entitats ambientals 

1. Entrevistes a entitats sobre el panell d'indicadors i el sistema d'entrada de dades 
on-line, 2. Discussió i consens del panell d'indicadors i el sistema d'entrada de dades 
on-line amb entitats ambientals, centres de recerca i administració (pas previ a 
l'inventari 2022). 

 

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  

Prioritzar àmbits temàtics d’actuació Debat i concreció a l'assemblea de juny 

Elaborar documents estratègics de posicionament en els àmbits de 
treball de l’entitat (forestal, agrari, fluvial, marí i litoral, etc.) 

Document de posicionament polític de l'entitat (document viu) 

Promoure accions d’incidència per aconseguir el disseny de noves 
polítiques en l’àmbit de la conservació, amb prioritat al Parlament de 
Catalunya i al Congrés dels Diputats (trobades amb grups polítics, 
compareixences parlamentàries, etc.) 

1. Campanya eleccions Parlament, 2. Continuar la participació a la coalició 
PorOtraPAC, 3. Manifest conjunt del 3r sector ambiental 

Redactar i difondre propostes per als partits polítics en les diferents 
campanyes electorals 

1. Proposta XCN partits polítics eleccions Parlament, 2. Valoració programes partits 

polítics 

Participar 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 

1. Propostes de millora del desplegament llei espais agraris, 2. Aportacions a la 
proposició de Llei agricultura sostenible, 3. Presentació de propostes agroambientals 
al DARPA, 4. Participació en l'Estratègia canvi climàtic. 

Identificar i prioritzar els òrgans participatius i decisoris a on 
participar 

1. Llistar els òrgans a on participem actualment, excloure el menys estratègics, 2. 
Llistar llocs clau i demanar-ne la incorporació 
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Establir canals de comunicació i sinèrgies amb actors polítics i 
institucionals a nivell de Parlament, Govern i Generalitat de Catalunya 

Contactes i reunions amb els diferents representants del nou govern i Parlament 
2021 

Identificar i canalitzar els instruments fiscals per a la custòdia del 
territori i altres eines de conservació de la natura 

1. Fer el seguiment del procés legislatiu del Registre de finques i assessorar DTES en 
la seva implementació, 2. Finalitzar les propostes d'incentius fiscals i fomentar-ne la 
seva aprovació en els pressupostos 2022 (reunió amb la DG Tributs i Director de 
l'Oficina del Vicepresident) 

Promoure el desenvolupament d’un finançament estable per a les 
entitats ambientals en el marc del Fons de Patrimoni Natural 

Incidir en la proposta de reserva del fons per a entitats de conservació de la natura 
per a la seva aplicació 

Pressionar per assegurar el compliment de les obligacions de la 
Generalitat en quant a l’ús dels fons europeus destinats directa o 
indirectament a conservació de la natura (FEADER, FEDER, etc.). 

1. Fiscalització dels fons Next Generation amb col·laboració amb l'ODG i altres 
entitats de la coalició (1.1. Participar en el grup de treball estatal i difondre les 
campanyes comunicatives, 1.2 Dues reunions amb l'ODG), 2. Incidir perquè es 
concedeixi l'ajut presentat per la XCN en el marc del Next Generation 

 
 

ÀMBIT 3. IMPLICACIÓ CIUTADANA I VOLUNTARIAT AMBIENTAL 

OE3.1 Sensibilitzar, conscienciar i empoderar la ciutadania sobre la importància de conservar la natura  

Implementar el Pla de comunicació Elaboració guia relat XCN 

Editar periòdicament continguts a la web, a les xarxes socials i 
butlletins sobre l’activitat de l’entitat 

Creació i enviament nou butlletí intern membres XCN. Revisió de la web i edició de la 
versió anglesa. 

Crear i divulgar material comunicatiu de l’entitat i dels seus projectes: 
fulletons, vídeos, informes, articles, guies, etc. 

Fulletó XCN, pòsters XCN, etc. 
 

Organitzar anualment de la Setmana de la Natura, treballant per 
incrementar la participació de la societat i donant visibilitat a les 
entitats ambientals que hi participen 

1. Celebració de la Setmana de la Natura, 2. Campanya comunicativa de gran 
impacte, amb aliances estratègiques (CCMA, Betevé, etc.) 
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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 

Participació d’empreses i més de 30 equips fent donatius per les entitats ambientals 
a la Ultra Clean Marathon 2021. 

Cercar col·laboracions estables amb mitjans de comunicació per 
difondre els projectes de les entitats ambientals 

Elaboració de 2 dossiers de premsa semestrals i ampliació i millora de la base de 
dades de mitjans de comunicació i de col·laboracions estables. 

OE3.2 Implicar la societat en la conservació de la natura 

Promoure el portal voluntariatambiental.cat com a canal principal per 
canalitzar les ofertes de voluntariat de les entitats ambientals 

Actualització mapa entitats, dinamització apartat "Entitat del mes", actualització 
espai de recursos, entre d’altres 

Participar al programa European Solidarity Corps i/o altres programes 
internacionals de voluntariat per fomentar la incorporació de 
voluntaris internacionals als projectes de conservació de les entitats 
de Catalunya 

Presentar una proposta de projecte en el marc del programa European Solidarity 
Corps, com a entitat de suport a les entitats membres XCN (certificació, 
assessorament, etc.) 

Implicar la societat en els projectes de ciència ciutadana per incidir en 
la conservació de la natura, mitjançant campanyes divulgatives i 
activitats de formació 

Participació activa en la Comissió per a l’impuls de la ciència ciutadana i natura 
creada per DTES 

 

ÀMBIT 4. TREBALL EN XARXA I ALIANCES ESTRATÈGIQUES 

OE4.1 Consolidar el treball en xarxa amb organitzacions del tercer sector ambiental i social  

Crear una Taula de treball amb organitzacions del tercer sector 
ambiental d’altres àmbits per a coordinar la incidència política 
(energia, mobilitat, sobirania alimentària, etc.) 

1. Definir i aprovar un espai de coordinació estable en el marc del Congrés 
Socioambiental de Catalunya 
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Col·laborar en iniciatives específiques amb altres organitzacions del 
tercer sector ambiental (Congrés TSAC, Baròmetre TSAC, etc.) 

 
Organització del Congrés Socioambiental de Catalunya, en col·laboració amb EdC, 

Ecologistes en Acció, XES, SEA, etc. 

Treballar conjuntament en campanyes específiques amb altres 
organitzacions del tercer sector ambiental a favor de la conservació 
de la natura 

Almenys 1 campanya coordinada el 2021 (Congrés Socioambiental). 
 

Establir 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.) 

Conveni de col·laboració amb la Taula del 3r Sector Social, 2. Incorporació de la TTSS 

a la comissió executiva del Congrés socioambiental 

OE4.2 Promoure la col·laboració entre la recerca i la gestió activa del territori 

Establir col·laboracions amb centres de recerca i universitats per tal 
d’implementar línies de treball amb les entitats 

Almenys 1 centre de recerca col·laborant en el disseny del sistema d'indicadors de 
seguiment de la custòdia 

OE4.3 Potenciar aliances amb la propietat privada i organitzacions afins 

Realitzar un estudi sobre les motivacions principals de la propietat 
privada a Catalunya per fer conservació del patrimoni natural 

1. Publicació d'un informe amb els resultats de la recerca, 2. Tutoritzar un estudiant 
de màster en aquest àmbit, 3. Presentació de l'informe a les associacions de 
propietaris i entitats de custòdia 

OE4.4 Consolidar el treball en xarxa amb l’administració pública local 

Promoure 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, taxa turística, fons FEDER, 
FEADER, etc.) 

Promoure la campanya 0,5% IBI, especialment a través dels Consells Comarcals 
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Realitzar campanyes de captació de membres dirigides a 
l’administració local 

1. Elaboració d’una carta dirigida als ajuntaments animant-los a fer-se membres i 
seguiment posterior, 2. Selecció d'ajuntaments en funció de la distribució geogràfica 
i dimensió 

 

 

OE4.5 Altres línies de treball en xarxa i aliances estratègiques 

Estructurar i dinamitzar la Taula Salut i Natura 
Implementació de proves pilot (prescripció de natura verda i blava, salut i natura en 
l'àmbit municipal, etc.) 

Identificar organismes estratègics de participació Llistat dels organismes a on participem actualment i identificació d'altres rellevants 

Participar en organismes estratègics amb el grau d’implicació que es 
consideri necessari i factible 

1. Donar-se de baixa dels menys estratègics, 2. Escollit els llocs clau i demanar-ne la 
incorporació, 3. Co-organitzar i participar en el Congrés mundial de la ILCN a 
Barcelona 

 

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  

Donar suport a les entitats per a fer denúncia efectiva i organitzada 
de situacions que amenacin la conservació de la natura 

Donar recolzament/assessorament a almenys a 2 iniciatives valorades com a 
prioritàries (signar suports, col·laboració campanyes de comunicació, ponències, 
assessorament legal puntual, etc.)   
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Assessorar a les entitats en l’aplicació instruments jurídics i models de 
conservació 

1. Incorporació de criteris de conservació en els models contractuals i plantilla de pla 
de gestió 

Detectar i prioritzar els serveis que les entitats membres volen que 
ofereixi la XCN 

1. Enquesta entitats sobre interès formatiu, 2. Repositori bibliogràfic compartit amb 
les entitats membres (ZOTERO), 3. Vídeo presentació eina ICO-XCN 

OE5.2 Impulsar la captació de recursos econòmics per a les entitats membres (part en l’OE2.2) 

Promocionar les donacions a les entitats sòcies a través del portal 
“Donant ambiental” i d’altres estratègies eficaces. 

1. Millorar la operativitat i agilitat del portal donantambiental.cat, amb opció paypal 
i bizum 2. Campanyes específiques per incentivar donacions 

 

ÀMBIT 6. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ INTERNA 

OE6.1 Promoure un model de governança participatiu i transparent de l’entitat 

Publicar periòdicament els resultats de l’auditoria de comptes anuals, 
dels convenis, subvencions i altres ingressos rebuts a la web de 
l’entitat 

Actualitzar l'apartat "Transparència" de la web de la XCN 

Participar en certificats d’avaluació de bones pràctiques, 
transparència i de balanç social per a entitats sense ànim de lucre 

Millora en la participació interna i millores en el balanç social XESC 

Actualitzar, aplicar i avaluar periòdicament el codi ètic de l’entitat i de 
la política de conflicte d’interessos 

Actualització i aprovació del codi ètic de la XCN 

Crear i actualitzar periòdicament el marc laboral de l’entitat Disseny i implementació d'un nou marc salarial de l'entitat 

Analitzar els objectius, finalitats i projectes de l’entitat en relació a les 
àrees de treball necessàries 

Informe breu valoració 2020 i sessió amb l'equip/junta 
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Organitzar periòdicament càpsules internes de formació en els 
aspectes claus detectats 

Dirigides especialment als membres i equip XCN 

Incorporar estudiants en pràctiques i projectes finals d’estudis als 
projectes de l’entitat 
 

Co-tutoritzar almenys 1 projecte TFG/TFM o pràctiques curriculars en el marc de la 
UVIC i la UdG 

OE6.2 Millorar l’eficiència i la sostenibilitat en la gestió econòmica i tècnica de l’entitat 

Definir les necessitats i l’estratègia de finançament de la XCN en el 
marc del pla 

Elaboració d'un document d'anàlisi d'opcions de finançament i priorització per els 
anys del Pla 

Consolidar la participació en projectes europeus i internacionals 
d’interès estratègic 

Presentació d'almenys 3 projectes europeus en línies de treball prioritàries 

Aplicar eines de planificació de projectes 
Implementació integrada de programes específics de planificació/seguiment de 
projectes i de gestió/anàlisi econòmica i comptable (comptabilitat analítica), 
prioritzant el programari lliure 

Actualització de la base de dades de l’entitat 
Revisió, millora i ampliació de la base de dades amb les noves prestacions del CRM 
Suite 

Prioritzar l’ús del software lliure 
1. Implementació d'un nou servidor al núvol amb paquets de gestió necessaris, 2. 
Reorganització de la Z 

 

 


