Xarxa per a la Conservació de la Natura
La XCN va ser creada el 2003 amb el nom originari de Xarxa de Custòdia del Territori.
Fruit de la fusió amb la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC), l’any 2019
va passar a anomenar-se XCN. És una associació de segon nivell declarada d’utilitat
pública.
La XCN promou la conservació del patrimoni natural, cultural i paisatgístic i la gestió
sostenible del territori, mitjançant la participació i implicació social, representant i
donant suport a les entitats de custòdia i de voluntariat ambiental de Catalunya
Cal treballar conjuntament, i des de múltiples disciplines, per acomplir els objectius en
matèria de conservació de la natura. Per aquest motiu, et convidem a formar part de la
Xarxa per a la Conservació de la Natura!

Com a entitat membre de la XCN...
Enfortiràs el tercer sector ambiental que vetlla per a la conservació del
patrimoni natural i la biodiversitat del nostre país!
Participaràs d’un espai de debat i de treball amb actors clau del territori!
Tindràs accés a un bon grapat de serveis que t’enfortiran com a entitat!

Per a més informació contacteu amb nosaltres:

Xarxa per a la Conservació de la Natura
info@xct.cat
Seu fiscal i social
C/ Sagrada Família Nº7. 08500 – Vic - 93 886 61 35
Delegació de Barcelona
C/ Providència Nº 42. 08024 - Barcelona - 93 219 50 80

Com fer-se membre?
Ja som més de 160 entitats membres: associacions, fundacions, administracions
públiques, empreses, universitats, centres de recerca... Si ets una organització,
tant pública com privada, vols contribuir a la conservació de la natura a Catalunya
i compleixes amb les condicions recollides als estatuts, seràs molt benvinguda!
Per incorporar-te a la XCN, cal que ens facis arribar els següents documents:
- Formulari de sol·licitud d’alta de membre
- Fitxa d’informació de l’entitat
- Document d’autorització de cessió de dades
- En cas d’efectuar pagament per rebut domiciliat, caldrà l’autorització
SEPA
La junta de l’entitat validarà la incorporació, en primer terme, de la teva organització. L’Assemblea, en segon terme, ratificarà la decisió presa per la junta.

Treballem conjuntament per a la
conservació de la natura!

Pla Estratègic de la XCN
1. Desenvolupament estratègic de la conservació
cívica i privada de l anatura
OE1.1 Consolidar el marc conceptual de la conservació cívica i privada de la
natura a Catalunya
OE1.2 Definir i aplicar una estratègia de conservació cívica i privada del patrimoni natural de Catalunya

4. Treball en xarxa i aliances estratègiques
OE4.1 Consolidar el treball en xarxa amb organitzacions del tercer sector ambiental i social
OE4.2 Promoure la col·laboració entre la recerca i la gestió activa del territori
OE4.3 Potenciar aliances amb la propietat privada i organitzacions afins
OE4.4 Consolidar el treball en xarxa amb l’administració pública local

OE1.3 Avaluar i donar a conèixer la situació de la conservació cívica i privada
de la natura i el seu impacte

2. Incidència política
OE2.1 Esdevenir l’interlocutor de referencia i el representant del sector de la
conservació de la natura davant les administracions públiques i els òrgans de
representació política
OE2.2 Contribuir al desenvolupament d’un sistema legal, econòmic i fiscal que
garanteixi la conservació de la natura

3. Implicació ciuntadana i voluntariat ambiental
OE3.1 Sensibilitzar, conscienciar i empoderar la ciutadania sobre la importància
de conservar la natura
OE3.2 Implicar la societat en la conservació de la natura

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

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
OE5.2 Impulsar la captació de recursos econòmics per a les entitats membres

6. Organització i gestió interna
OE6.1 Promoure un model de governança participatiu i transparent de l’entitat
OE6.2 Millorar l’eficiència i la sostenibilitat en la gestió econòmica i tècnica de
l’entitat

Què ofereix la XCN als seus membres?
Suport tècnic
- Assessorament tècnic i jurídic en el disseny, execució i seguiment de
projectes de conservació de la natura i de voluntariat ambiental (redacció
d’acords de custòdia, disseny de plans de gestió, ús de SIG, plans de voluntariat,...).
- Assessorament per la millora contínua del funcionament intern de l’entitat
(conflicte d’interessos, gestió de la base social, òrgans de govern...).
- Cerca d’oportunitats en el marc de projectes nacionals i internacionals.
- Organització de jornades tècniques de formació específicament dirigides a
les necessitats de les entitats.

Suport en relacions institucionals
- Acompanyament i assessorament en la denúncia efectiva de situacions que generen greus conseqüències per a la natura.
- Incidència en el desenvolupament de polítiques públiques.
- Interlocució amb els diferents nivells de l’administració pública.
- Facilitació de la relació amb universitats i centres de recerca.

Suport en comunicació
- Difusió dels projectes i les activitats de les entitats.

- Possibilitat de participar als Grups de Treball de la XCN, on es tracten

- Facilitació de contactes de premsa.

problemàtiques comunes segons àmbit d’actuació.

- Organització de la Setmana de la Natura com a campanya de comunicació anual
que promou les activitats de voluntariat ambiental.

Suport econòmic

- Promoció dels productes i serveis vinculats als projectes de conservació.

- Informació periòdica sobre oportunitats de finançament: nous ajuts, subvencions i premis.
- Suport en la justificació de subvencions, en aspectes comptables i de
finançament.
- Facilitació de contactes amb el sector empresarial per la implicació
d’aquest en projectes de conservació i/o voluntariat ambiental.
- Contractació de serveis consorciats a preus reduïts: assegurances, programes d’ERP, prevenció de riscos laborals, etc.
- Promoció dels productes i serveis vinculats als projectes de conservació.

Amb el suport regular de:

Organitzacions membres

Assistents a l’Assemblea de fusió XCT - XVAC del passat 19 de febrer del 2019, al Castell de Montesquiu

