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1. INTRODUCCIÓ
Ens trobem davant una situació d’emergència ecològica i climàtica que comporta una degra-
dació sense precedents dels hàbitats i ecosistemes que sustenten el nostre sistema econòmic 
i social, i que provoca efectes greus per a la salut i el benestar de les persones. Conservar el 
patrimoni natural ha de ser una prioritat per Catalunya.

Les entitats de conservació de la natura, un gran actiu de país, duen a terme tasques imprescin-
dibles per a la societat, i per a l’estat de conservació d’espècies, hàbitats i processos ecològics. 
Alhora que realitzen una tasca essencials de sensibilització, educació ambiental i dinamització 
de la ciutadania i el teixit social.

Cal impulsar accions per a una participació directa i de corresponsabilitat de la societat en les 
polítiques públiques i en l’acció sobre el territori per a la conservació del nostre patrimoni natu-
ral i la seva biodiversitat.

En aquest context, aquest Pla de Treball estableix un acord de col·laboració entre el Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat i la Xarxa per a la Conservació de la Natura l’objectiu de desen-
volupar accions conjuntes per a la conservació comunitària i privada de la natura, mitjançant la 
promoció de la custòdia del territori i el voluntariat ambiental. 

 Damià Calvet      Marc Vilahur
 Conseller de Territori i Sostenibilitat  President de la XCN
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2. OBJECTIUS I PRINCIPIS CLAUS

OBJECTIUS

l Promoure una estratègia de conservació de la natura basada en la implicació social a través 
de dues eines principals: la custòdia del territori i el voluntariat ambiental. 
 
l Desenvolupar eines per fomentar la conservació comunitària i privada de la natura. 
 
l Impulsar accions per dotar al voluntariat ambiental d’una major visibilitat i d’una millor 
gestió  per part de les entitats.

PRINCIPIS CLAUS

l Aproximació transversal a la gestió i conservació de la natura. 
 
l Participació directa de la societat en les polítiques públiques i en l’acció sobre el territori per 
a la conservació de la natura.
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3. PLANS I PROGRAMES 
RELACIONATS

 
l Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya 2030
 
l Pla Estratègic 2021-2025 de la Xarxa per a la Conservació de la Natura
 
l Pla de Treball DGPA-XCT 2015-2020 i Pla de Treball DGPA - XCT 2011 - 2014

l Pla Estratègic 2019-2022 sobre l’educació i voluntariat ambiental als Parcs Naturals de 
Catalunya
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Àmbit OE OO Línia d’actuació Proipri-

tat

5 5.2 5.2.1 73 Establir mesures fiscals per afavorir la conservació del patrimoni 
natural 

*

5 5.2 5.2.2 75 Crear el Registre d’acords de custòdia del territori (ara iniciatives 
privades de custòdia)

*

5 5.2 5.2.2 76
Concertar l’assignació de recursos econòmics dels diversos fons 
de la Unió Europea que poden tenir incidència en la conservació 
de la biodiversitat

*

6 6.1 6.1.1 77 Programar accions de socialització de la biodiversitat i fer un se-
guiment de la percepció social sobre la conservació de la natura

*

6 6.1 6.1.1 78 Sensibilitzar i formar els usuaris de la natura *
6 6.1 6.1.2 79 Revisar els recursos educatius sobre el patrimoni natural *
6 6.1 6.1.2 80 Incidir en la formació de col·lectius específics *
6 6.2 6.2.1 81 Impulsar la custòdia del territori **
6 6.2 6.2.1 82 Definir el marc d’una xarxa d’àrees privades d’interès natural *
6 6.2 6.2.1 83 Coordinar les iniciatives de ciència ciutadana sobre biodiversitat **

6 6.2 6.2.2 84 Introduir la conservació de la natura com a Servei Comunitari en 
els centres docents

*

6 6.2 6.2.2 85 Fomentar el voluntariat ambiental per a la conservació de la natura **

Vinculació de les accions previstes en aquest Pla amb les línies d’actuació de 
l’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya 

de la Generalitat de Catalunya



1 - DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC DE LA 
CONSERVACIÓ COMUNITÀRIA I 

PRIVADA DE LA NATURA

4. ÀMBITS DE TREBALL
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CAPACITACIÓ I ENFORTIMENT DE LES 
ENTITATS DE CONSERVACIÓ DE LA NATURA

2 - CAPACITACIÓ I ENFORTIMENT DE LES 
ENTITATS DE CONSERVACIÓ 

DE LA NATURA

3 - PROMOCIÓ I IMPULS DE LA IMPLICACIÓ 
CIUTADANA I EL VOLUNTARIAT AMBIENTAL EN 

LA CONSERVACIÓ DE LA NATURA

4 - TREBALL EN XARXA I 
ALIANCES ESTRATÈGIQUES



ÀMBIT 1. DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC DE LA 
CONSERVACIÓ COMUNITÀRIA I PRIVADA DE LA NATURA
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Elaborar i promocionar un nou marc conceptual de la conservació 
comunitària i privada de la natura a Catalunya basat en els estàndards 
internacionals

AO1

AO2

AO3

AO4

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

Avaluar i donar a conèixer la situació de la conservació comunitària i 
privada de la natura i el seu impacte 

Contribuir al desenvolupament d’un sistema legal, econòmic i fiscal que 
garanteixi la conservació de la natura

Per tal de millorar la capacitat d’incidència del sector conservacionista cal que aquest 
consolidi el seu marc conceptual i disposi d’una estratègia per prioritzar, organitzar, 
avaluar i millorar el seu impacte. De la mateixa manera, per tal de canalitzar esforços i 
recursos de manera eficaç i coherent, cal establir les bases que permetin ajuntar forces 
cap a una mateixa direcció.
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Elaborar i promocionar un nou marc conceptual de la conservació comunitària i privada de la 
natura a Catalunya basat en els estàndards internacionalsAO1

AO2 Definir i aplicar una estratègia de conservació comunitària i privada del 
patrimoni natural de Catalunya

l    Definir el marc conceptual dels diferents models de conservació 

- Realitzar un anàlisi dels diferents models a nivell internacional 
- Identificar els models de conservació que s’apliquen a Catalunya i avaluar el potencial d’aplicació de nous 
models
- Publicar una nova guia sobre conservació comunitària i privada a Catalunya

l Actualitzar i contrastar les recomanacions jurídiques per als diferents models de conservació
 
- Analitzar l’adequació d’instruments jurídics als diferents models i objectius de conservació
- Actualitzar i adaptar els models d’acord de custòdia i validar-los amb serveis jurídics de diferents nivells 
administratius
- Assessorar l’administració en la creació d’una xarxa d’àrees privades d’interès natural

l     Detectar i prioritzar àrees d’actuació per a la conservació comunitària i privada implicant centres de 
recerca, universitats, entitats ambientals, administració pública i altres actors del territori

- Establir el marc conceptual per a la definició d’àrees estratègiques de conservació.
- Construir un mapa d’àrees estratègiques de conservació en base als critris definits i un sistema d’informació 
geogràfica amb la informació utilitzada.
- Actualitzar periòdicament la informació cartogràfica i el mapa d’àrees estratègiques.
- Elaborar documents estratègics en els àmbits de treball de la XCN (forestal, agrari, fluvial, marí i litoral, etc).

l Establir recomanacions bàsiques per a la gestió de les àrees estratègiques
 
- Definir els àmbits i subàmbits rellevants pels quals establir les recomanacions de gestió i cercar 
informació sobre els impactes d’aquesta gestió sobre espècies, hàbitats, sistemes i processos ecològics en els 
àmbits i subàmbits definits.
- Fer una proposta de recomanacions per a la gestió de cada àmbit i subàmbit, i consensuar la proposta amb el 
Comitè de persones expertes, DGPA, gestors del territori, universitats i centres de recerca.
- Publicar, per a cada àmbit, una guia de recomanacions bàsiques per a  la gestió d’àrees estratègiques per a la 
conservació de la natura.
- Organitzar jornades per a donar a conèixer la informació sobre àrees estratègiques a entitats ambientals, 
administració pública i propietaris.
- Assessorar i construir un sistema àgil per a generar informes complets amb la informació rellevant per a una 
finca, a sol·licitud de les entitats membres i/o propietaris.

l Fomentar i facilitar estratègies territorials de conservació conjuntes entre entitats

-Identificar les zones i els objectes de conservació amb major potencial per a la col·laboració entre entitats.
- Fomentar grups de treball o reunions conjuntes amb entitats que treballin en una mateixa zona o amb els 
mateixos objectes de conservació per explorar col·laboracions en àrees estratègiques i processos d’incidència 
política.
- Fomentar les entitats de custòdia de Catalunya ampliïn el seu abast territorial i afavorir  iniciatives de custòdia 
d’àmbit local a on actualment no es doni resposta a les necessitats de conservació.
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Avaluar i donar a conèixer la situació de la conservació comunitària i 
privada de la natura i el seu impacte AO3

AO4
Contribuir al desenvolupament d’un sistema legal, econòmic i fiscal que garanteixi la 
conservació de la natura

l     Definir un sistema d’indicadors socioecològics implicant centres de recerca, universitats, entitats 
ambientals, administració pública, gestors i altres actors del territori

- Desenvolupar un marc teòric d’avaluació de l’impacte de la conservació comunitària i privada de la natura. 
- Proposar un sistema d’indicadors socioecològics per àmbits i subàmbits, i revisar la proposta amb centres de 
recerca, universitats, administració pública i entitats ambientals. 
- Testar l’efectivitat del sistema d’indicadors en diverses proves pilot en finques en custòdia o reserves naturals 
privades. 
- Publicar un sistema d’indicadors socioecològics per a finques en custòdia i reserves naturals privades.

l Facilitar l’aplicació del sistema d’indicadors i la recollida de dades de les iniciatives de conservació
 
- Organitzar jornades de formació i assessorar sobre l’aplicació del sistema d’indicadors en diferents àmbits i 
territoris.   
- Millorar la base de dades on-line de finques en custòdia (EGAC) i impulsar el seu ús com a eina per a la gestió, 
seguiment i avaluació de les iniciatives de custòdia. 
- Acordar amb DTES un informe tipus de seguiment i avaluació que pugui generar l’EGAC i que serveixi per 
registrar-se al registre públic de finques amb iniciatives de conservació. 

l Avaluar  l’impacte de la conservació comunitària i privada i difondre’n els resultats

- Establir un protocol per a la recollida i anàlisi de dades de les iniciatives de conservació comunitària i privada i 
el seu impacte socioecològic. 
- Actualitzar amb una periodicitat anual l’inventari de finques en custòdia i conservació privada.  
- Publicar amb una periodicitat de dos anys un informe d’avaluació de l’impacte social i ecològic de la custòdia i 
la conservació privada a Catalunya.

l     Proposar millores dels instruments jurídics aplicables a la conservació i explorar fórmules innovado-
res més efectives

- Revisar la normativa bàsica en matèria de conservació del patrimoni natural i supervisió de la seva aplicació. 
- Promoure objectius de conservació en totes les polítiques sectorials i econòmiques, prioritzant la reforma de 
les que generen més impactes negatiu. 
- Assessorar en el disseny, desplegament, gestió i seguiment del registre de finques amb iniciatives de conser-
vació del patrimoni natural i biodiversitat.

l Impulsar un marc fiscal i de finançament adequat i estable per a la conservació del patrimoni natural 

- Anàlitzar i promocionar instruments fiscals per a la custòdia del territori. 
- Fer seguiments de l’efectivitat i impacte econòmic dels instruments fiscals aplicats i exploració de noves 
fórmules. 
- Col·laborar amb l’administració i altres agents del territori en el foment d’una fiscalitat verda



ÀMBIT 2. CAPACITACIÓ I ENFORTIMENT DE LES 
ENTITATS DE CONSERVACIÓ DE LA NATURA
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Capacitar i donar suport a les entitats per a una gestió i governança de 
qualitat

AO5

AO6 Impulsar mecanismes de finançament i captació de fons per a les entitats 
de conservació de la natura

Les entitats són qui realment incideixen sobre el territori i, per tant, cal apostar per 
la seva motivació, formació, capacitació i estabilitat adiferents nivells. Una xarxa 
consolidada planifica i optimitza els seus recursos i és capaç de funcionar d’acord amb 
una planificació, a la vegada que manté una política de transparència.
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Capacitar i donar suport a les entitats per a una gestió i governança de qualitatAO5

AO6
Impulsar mecanismes de finançament i captació de fons per a les entitats de 
conservació de la natura

l Impulsar i fomentar noves oportunitats de finançament

- Revisar i assessorar en la millora de les línies actuals de finançament públic per a la conservació de la natura 
en relació a les necessitats de les entitats de conservació i voluntariat ambiental. 
- Assessorar en la promoció d’un finançament estable per a les entitats ambientals en el marc del Fons de 
Patrimoni Natural i l’Agència de la Natura.

l Promoure mecanismes innovadors de finançament
 
- Analitzar i adaptar experiències internacionals sobre finançament innovador de projectes de conservació de la 
natura  i impulsar aquelles que es considerin més viables en el context català. 
- Assessorar a la Generalitat de Catalunya sobre l’ús dels fons europeus destinats directa o indirectament a 
conservació de la natura. 
- Fer un seguiment de la possible aplicació de bancs de conservació amb criteris ètics i sostenibles. 
- Promoure un marc de finançament per a la conservació de la natura estable través d’iniciatives de les 
administracions locals (campanya 0’5% IBI, taxa turística, etc.), en col·laboració amb les diputacions de 
Catalunya.
- Impulsar i fomentar oportunitats de finançament privat: donacions, productes i serveis, increment de la base 
social de les entitats, etc. 

l Formar les entitats en la gestió d’entitats, projectes de conservació de la natura i voluntariat ambiental

- Promoure el coneixement i l’aplicació del marc normatiu que regula la gestió i governança de les entitats i la 
conservació de la natura.
- Identificar les mancances i necessitats formatives de les entitats.
- Organitzar formacions per a les entitats membres per a cobrir les necessitats detectades i per informar de les 
novetats legislatives que les afectin (jornades, webinars, cursos, visites de camp, etc.).

l Assessorar i empoderar a les entitats i altres agents del territori per millorar la qualitat dels seus projectes de 
conservació de la natura i de voluntariat ambiental

 
 - Assessorar a entitats, propietaris i gestors del territori en l’aplicació d’instruments jurídics i models de 
conservació.  
- Generar espais d’intercanvi i coneixement entre entitats (Congrés Tercer Sector Ambiental de Catalunya, 
debats, etc.). 
- Donar suport en l’increment de la base social de les entitats i millorar-ne la seva gestió. 
- Acompanyar a les entitats en el procés d’internacionalització.



ÀMBIT 3. PROMOCIÓ I IMPULS DE LA IMPLICACIÓ CIUTADANA I 
EL VOLUNTARIAT AMBIENTAL 
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Sensibilitzar, conscienciar i empoderar la ciutadania sobre la importància 
de conservar la natura

AO7

AO8 Impulsar i visibilitzar les oportunitats de voluntariat ambiental a 
Catalunya

La conscienciació i implicació de la ciutadania i dels actors clau és indispensable per tal 
de maximitzar l’impacte positiu de les entitats de conservació, tant en termes de difusió 
i sensibilització com de desenvolupament d’actuacions. En el marc d’aquest nou Pla, la 
implicació ciutadana i el voluntariat ambiental prenen una força major, tant en abast com 
en intensitat.
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Sensibilitzar, conscienciar i empoderar la ciutadania sobre la 
importància de conservar la naturaAO7

AO8
Impulsar i visibilitzar les oportunitats de voluntariat ambiental 
a Catalunya

l Promoure programes i iniciatives de voluntariat ambiental

- Assessorar i acompanyar a les entitats ambientals en l’elaboració i aplicació del seu pla de voluntariat.
- Assessorar i acompanyar a la Generalitat de Catalunya en la vehiculació del voluntariat als seus espais (espais 
naturals protegits, centres de fauna, etc.) a través de programes de voluntariat d’entitats ambientals.
- 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.

l Implicar la societat en la conservació de la natura a través del voluntariat ambiental
 
- Millorar i promocionar del portal voluntariatambiental.cat i els seus canals de comunicació (butlletí, xarxes 
socials, etc.), com a plataforma de referència de les oportunitats de voluntariat ambiental a Catalunya.
- Assessorar en la implementació d’iniciatives de voluntariat ambiental a la ciutadania, entitats, escoles i centres 
educatius, empreses, administració pública i altres col·lectius.
- Implicar la ciutadania en els projectes de ciència ciutadana per incidir en la conservació de la natura, 
mitjançant campanyes divulgatives i activitats de formació, en col·laboració amb els centres de recerca.
- Col·laborar entre els centres educatius de Catalunya i les entitats ambientals per la conservació de la natura 
especialment a través  d’ApS i SC ambiental.
- Fomentar el voluntariat corporatiu entre les empreses, basat en bones pràctiques respectuoses amb la 
conservació de la natura, i altres criteris ètics.
 

l Realitzar i promoure campanyes específiques de comunicació, sensibilització i captació de fons

- Organitzar anualment la Setmana Natura, treballant per incrementar la participació de la societat i donant 
visibilitat a es entitats ambientals.
- Celebrar periòdicament esdeveniments per implicar la ciutadania i les empreses en la conservació de la natura 
(Ultra Clean Marathon, campanyes vinculades al donantambiental.cat, Contrarellotge ambiental, etc.).
- Col·laborar amb altres campanyes de comunicació i sensibilització, amb especial èmfasi a les Xarxes Socials, i 
la generació d’una comunitat virtual activa (amb estratègies com el marketing digital).
- Augmentar i fidelitzar la base social compromesa amb la conservació de la natura (aplicació de mòbil).

l Esdevenir un referent informatiu dels projectes de conservació de la natura i de voluntariat ambiental 
de Catalunya

 
- Elaborar continguts sobre les entitats ambientals i els seus projectes (amb notícies d’actualitat, difusió 
d’activitats i jornades, etc.).
- Establir un contacte periòdic i aliances estables amb els mitjans de comunicació per informar-los i visibilitar 
temes d’actualitat del món de la conservació de la natura.
- Cercar i consolidar persones amb prestigi social que donin suport i visibilitat als projectes de les entitats 
ambientals.



ÀMBIT 4. TREBALL EN XARXA I ALIANCES ESTRATÈGIQUES
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Fomentar la participació de tots els actors del territori en la conservació 
de la natura

AO9

AO10  Impulsar el treball en xarxa amb organitzacions estratègiques

La XCN comparteix objectius amb altres moviments socials, com són els de la justícia 
social, la sobirania energètica, la sobirania alimentària o el dret a l’aigua. La col·laboració 
és clau per tenir un impacte major i transversal, des de l’escala local fins a la internacional. 
Alhora, les col·laboracions amb altres sectors socioeconòmics compromesos amb 
la sostenibilitat són imprescindibles per avançar conjuntament cap a un nou model 
d’economia sostenible que deixi de fomentar la destrucció del patrimoni natural.
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Fomentar la participació de tots els actors del territori en la conservació de la 
naturaAO9

AO10 Impulsar el treball en xarxa amb organitzacions estratègiques

l Consolidar el treball en xarxa amb organitzacions del tercer sector ambiental i social

- Desenvolupar polítiques, plans i projectes conjunts amb altres organitzacions del tercer sector ambiental 
(Congrés TSAC, taula de treball i col·laboració conjunta, baròmetre TSAC, etc.)
 - Establir aliances amb organitzacions públiques i privades estratègiques de l’àmbit social per a reforçar el rol del 
tercer sector ambiental.

l Promoure la col·laboració entre la recerca i la gestió activa del territori
 
- Crear una base de dades de persones científiques i grups de recerca amb expertesa en temes d’interès per als 
projectes de conservació.
- Organitzar espais de coneixement i intercanvi d’experiències entre recerca i gestors del territori.
- Establir col·laboracions amb centres de recerca i universitats per tal d’implementar ínies de treball amb les 
entitats ambientals.
- Promoure iniciatives de recerca aplicada i implementar mesures de gestió, basades en el coneixement científic 
i projectes demostratius de gestió en favor de la biodiversitat.

l Treballar en el promoció d’iniciatives de conservació de la natura com a actius de salut 

- Promoure i dinamitzar la Taula Salut i Natura, per a la implementació de les línies de treball de la Declaració 
sobre la Interdependència entre Salut i Natura a Catalunya.
- Establir aliances amb organitzacions estratègiques de l’àmbit de la salut (Departament de Salut, Col·legis 
professionals, Centres de Salut, etc.).
- Promoure iniciatives de salut i natura en l’àmbit municipal, a través de la col·laboració amb les diputacions de 
Catalunya.

l Potenciar aliances amb associacions de persones propietàries i gestores del territori

- Desenvolupar un estudi sobre les motivacions principals dels propietaris privats a Catalunya per fer conservació 
del patrimoni natural, i creació d’una taula de treball amb associacions de propietaris i la XCN.
- Realitzar campanyes específiques per a conscienciar i involucrar els propietaris privats en la conservació de la 
natura i publicació de materials divulgatius per a propietaris privats.
- Col·laborar amb el moviment agroecològic per al foment d’aquest model agrari i la conservació de la biodiver-
sitat de les finques agrícoles i forestals.
- Promoure el treball en xarxa amb comunitats tradicionals i la propietat comunal.
- Impulsar el rol de les entitats de conservació en l’assessorament a persones propietàries i gestores del territori 
sobre la gestió integral de les finques (agrari, forestal i conservació).

l Consolidar el treball en xarxa amb l’administració local
 
- Fomentar una major implicació dels ens locals en la promoció de la conservació comunitària i privada
- Assessorar a l’administració local en l’impuls de projectes de conservació i voluntariat ambiental.
- Promoure la col·laboració entre ens locals i entitats pel foment del voluntariat.
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l Participar en xarxes europees i internacionals de conservació cívica i privada

- Participar en xarxes europees i internacionals de conservació cívica i privada i el voluntariat ambiental
- Identificar i participar en organismes estratègics a nivell europeu i internacional, per a la conservació cívica i 
privada i el voluntariat ambiental a Catalunya.

l Esdevenir un interlocutor i representant de referència del tercer sector de la conservació de la natura 
davant les administracions públiques i els òrgans de representació política

 
- Establir canals de comunicació i  d’interlocució amb els principals actors polítics i institucionals, i representació 
del tercer sector de la conservació (reunions, visites de camp, compareixences, etc.).
- Recopilar i estructurar les demandes i necessitats de les entitats del tercer sector de la conservació de la 
natura.
- 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.
- Fomentar la presència d’entitats de custòdia del territori i voluntariat ambiental en òrgans consultius i de 
participació del Govern de Catalunya.
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ÀMBITS I ACCIONS 2021 2022 2023 2024 2025

Elaborar i promocionar un nou marc conceptual de la conservació 
comunitària de Catalunya basat en els estàndards internacionals

Avaluar i donar a conèixer la situació de la conservació comunitària i 
privada de la natura i el seu impacte

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

A1

Contribuir al desenvolupament d’un sistema legal, econòmic i fiscal 
que garanteixi la conservació de la naturaA4

Capacitar i donar suport a les entitats per a una gestió i governança de 
qualitatA5

A3

A2

AO1.1

AO2.1

AO3.1

AO4.1

AO5.1

AO1.2

AO2.2

AO3.2

AO4.2

AO5.2

AO2.3

AO3.3

Definir el marc conceptual dels diferents models de conservació

Detectar i prioritzar àrees d’actuació per a la conservació comunitària i privada 
implicant centres de recerca, universitats, entitats, administració i altres actors.

Definir un sistema d’indicadors socioecològics implicant centres de 
recerca, universitats, entitats, administració, gestors i altres actors.

Proposar millores dels instruments jurídics aplicables a la conservació 
i explorar fórmules innovadores més efectives.

Formar les entitats en la gestió d’entitats, projectes de conservació de 
la natura i voluntariat ambiental.

Actualitzar i contrastar les recomanacions jurídiques per als diferents 
models de conservació.

Establir recomanacions bàsiques per a la gestió de les àrees 
estratègiques.

Facilitar l’aplicació del sistema d’indicadors i la recollida de dades de 
les iniciatives de conservació.

Impulsar un marc fiscal i de finançament adequat i estable per a la 
conservació del patrimoni natural.

Assessorar i empoderar a les entitats i altres agents del territori per 
millorar la qualitat dels seus projectes de conservació de la natura.

Fomentar i facilitar estratègies territorials de conservació conjuntes 
entre entitats.

Avaluar l’impacte de la conservació comunitària i privada i difondre’n 
els resultats.
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ÀMBITS I ACCIONS 2021 2022 2023 2024 2025

Sensibilitzar, conscienciar i empoderar la ciutadania sobre la 
importància de conservar la naturaA7

Impulsar i visibilitzar les oportunitats de voluntariat ambiental a 
CatalunyaA8

Fomentar la participació de tots els actors del territori en la 
conservació de la naturaA9

Impulsar el treball en xarxa amb organitzacions estratègiquesA10

Impulsar mecanismes de finançament i captació de fons per a les 
entitats de conservació de la naturaA6
AO6.1

AO7.1

AO8.1

AO9.1

AO10.1

AO10.3

AO6.2

AO7.2

AO8.2

AO9.2

AO10.2

AO10.4

AO10.5

Impulsar i fomentar noves oportunitats de finançaments.

Realitzar i promoure campanyes específiques de comunicació, 
sensibilització i captació de fons.

Promoure programes i iniciatives de voluntariat ambiental

Potenciar aliances amb associacions de persones propietàries i 
gestores del territori.

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

Treballar en la promoció d’iniciatives de conservació de la natura com 
a actius de salut.

Promoure mecanismes innovadors de finançament.

Esdevenir un referent informatiu dels projectes de conservació de la 
natura i de voluntariat ambiental de Catalunya.

Implicar la societat en la conservació de la natura a través del 
voluntariat ambiental.

Consolidar el treball en xarxa amb l’administració local.

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

Participar en xarxes europees i internacionals de conservació cívica i 
privada.

Esdevenir un interlocutor i representant de referència del tercer sector de la 
conservació de la natura davant les administracions públiques i els òrgans de 
representació política.
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