
Acta 22a. Assemblea General Extraordinària de 
membres de la Xarxa per a la Conservació de la 
Natura

Dia i hora: 22 de juny de 2021 de 16h a 19h.

Lloc: virtual, via formulari electrònic

Total entitats membres amb dret a vot: 152

Total entitats membres que han votat a través del formulari electrònic: 30

Ordre del dia:

1. Aprovació acta de l’Assemblea anterior

2. Altes i baixes de membres

3. Aprovació memòria tècnica i econòmica XCN 2020

4. Protocol d’Incidència Política XCN

5. Torn obert de paraula

Aquest ordre del dia, es va sotmetre a votació del 28 al de juny, a través d’un
formulari electrònic, a partir de la informació facilitada durant l’Assemblea del 22 de
juny del 2021, que va ser gravada i es va fer visible a través del canal de Youtube
de la XCN: https://www.youtube.com/watch?v=zkG0g5N6ND0

Benvinguda de la Presidenta Cristina Sánchez

S’inicia  la  sessió  amb  la  presentació  i  benvinguda  a  totes  les  persones
assistents per part de la Presidenta i s’inicia l’assemblea amb el primer punt
de l’ordre del dia.

S’explica que es disposarà fins el 28 de Juny  per a la votació online dels
diferents punts de l’ordre del dia. S’informa que la sessió s’està gravant i es
posarà a disposició de totes les entitats membres en el canal youtube de la
XCN perquè puguin visualitzar la informació

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
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S’explica  que  l’acta  està  a  disposició  de  totes  les  entitats  membres.
S’exposen breument els principals punts que es van dur a aprovació durant
l’assemblea del 18 de febrer del 2021.

S’aprova per 29 vots a favor i 1 vot en blanc.

2. Altes i baixes de membres

Total membres de la XCN 163 (152  amb dret a vot).

S’aprova per 28 vots a favor i 2 vots en blanc.

3. Aprovació memòria tècnica i econòmica XCN 2020

Sandra Carrera explica la memòria d’activitats i resultats fent un resum de
les múltiples activitats realitzades durant el 2020. També es presenten els
resultats econòmics de l’entitat amb un benefici de 25.987€ que es proposa
passar-los  a reserves,  amb un resultat  total  de fons  propis  per  valor de
111.714€.

Destaca  que  dels contractes  de  serveis  hi  ha  més diners  dels  previstos
gràcies  al  contracte  amb  l’ACA,  per  elaborar  informació  vinculada  als
convenis  de  custòdia  fluvial, que  no  s’havia  previst.  Les  despeses  de
projectes disminueixen degut a que per la COVID no es van executar totes
les activitats previstes.
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Pren el  torn de paraula  Cristina Sànchez per comentar  les novetats dins
l’equip tècnic, amb la reestructuració de l’equip tècnic. Sandra  Carrera  ha
assumit el càrrec de directora amb poders notarials únics i s’ha rescindit el
contracte  de  Jofre  Rodrigo,  com  a  coordinador  tècnic  i  de  relacions
internacionals, amb data 31 de maig. Part dels fons propis, s’han destinat a
rescindir el seu contracte,  i això es veurà reflectit al resultat econòmic del
2021.

La Cristina Sànchez també explica la incorporació d’en Pere Josep de forma
temporal  a  la  XCN   per  acompanyar  a  la  direcció  i  l’equip  en  aquesta
reestructuració.

S’aprova memòria d'activitats i resultats de la XCN 2020 per 30 vots a favor
i 0 vots en blanc.

S’aproven  els  resultats  econòmics  de  la  XCN  2020  i   liquidació  de
pressupost per 28 vots a favor i 2 en blanc

4. Protocol d’Incidència Política XCN

Marc  Vilahur  presenta  el  pla  d’incidència  política,  obert  a  canvis  i  a
disposició de qui vulgui treballar, revisar i fer aportacions. Es fa un procés
de treball en equips, coordinat per ARÇ Mediació, per anar definint el perfil a
seguir per la XCN.

Ricard Farriol exposa que des del CPF, i com a administració no participaran
d’aquest procés però faran lectura del resultat i acceptaran el resultat.

Alba Muntadas, representant del Ajuntament de Altafulla exposa que, també
com a administració pública, no participarà del debat d’incidència política.

5. Torn obert de paraula

Raquel Córdoba, des de l’Associació Mediambiental la Sínia demana si es té
informació  sobre  si  hi  haurà  una  segona convocatòria  dels  ajuts  COVID.
Comenta que cal defensar primer els interessos de les entitats, reforçant-les
i capacitant-les molt més. 

Sandra Carrera comenta que no es té informació sobre això, ja que el nou
govern  s’està  configurant,  i  encara  no  es  té  una  persona  interlocutora.
Cristina Sànchez comenta que en el sí de la Junta de la XCN s’està debatent
molt sobre el paper que ha de tenir la XCN, com a  representant de les
entitats  membres.  Un  paper  que  no  és  fàcil  davant  la  gran  diversitat
d’entitats  membres,  però  que  instruments  com  el  protocol  d’incidència
política han d’ajudar a definir-lo.

En Marc Vilahur matisa que la XCN és una entitat complexa amb diferents
tipologies d’entitats, i hem de definir entre tots en quin punt ens sentim tots
còmodes per a que la XCN segueixi fent incidència política. La XCN no pot
jugar tots els papers i cal definir quins són; i per això és important aquest
procés participatiu que anirem fent. 
Xarxa per a la Conservació de la Natura
C/ Sagrada Família 7. 08500 VIC
Tel. 93 886 61 35 - info@xcn.cat



Sense més comentaris, es tanca la sessió. Fi de l’assemblea virtual.

La Presidenta El Secretari

Cristina Sànchez Marc Vilahur
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