El Consell de la XCT, en la seva darrera reunió de 7 d’abril de 2016, va
aprovar adreçar-se formalment a la XVAC per donar carta de naturalesa a
allò que venim tractant des de fa uns mesos: l’interès mutu per incrementar
la cooperació i l'aliança entre les dues organitzacions, ambdues de segon
nivell. Aquesta estratègia té com a objectiu principal millorar l'eficàcia en el
compliment de les nostres missions respectives gràcies a factors com ara:
-aprofitar la complementarietat de competències del personal de les
dues xarxes, tendint cap a un equip més eficient
-assolir una política de comunicació més eficient, sumant les
capacitats de les dues xarxes
-augmentar la representativitat social de les nostres organitzacions i
guanyar més capacitat d'incidència política
-contribuir a una millor articulació i major pes del tercer sector
ambiental a Catalunya
-el fet que el voluntariat ambiental és una eina fonamental de la
custòdia del territori
-el fet que la custòdia del territori genera importants oportunitats de
voluntariat ambiental
-i el fet que ambdues organitzacions treballem a partir de la
responsabilitat i la implicació directa de la ciutadania en la gestió del
medi ambient
La primera passa important d'aquesta cooperació creixent ja ha estat
donada amb l'organització conjunta de la Setmana de la Natura, del 27 de
maig al 5 de juny de 2016, sumant les anteriors setmana del voluntariat
ambiental i setmana de la custòdia del territori. A data d'avui, el treball de
preparació d'aquesta Setmana, que reunirà en un mateix programa dos
centenars d'activitats arreu de tot Catalunya, s'està fent a satisfacció de les
dues organitzacions. És una prova concreta dels avantatges de la
cooperació entre aquestes.
A la vista d'aquestes reflexions i dels primers resultats positius, el Consell
de la XCT s'adreça a la Junta de la XVAC per proposar l'aprovació a les
respectives assemblees, que han de tenir lloc en el mes de juny de 2016,
d'una declaració conjunta que manifesti la voluntat expressa de cooperar
més estretament. El procediment podria ser el següent:
1. Enviament d'un esborrany de Declaració a la XVAC
2. Discussió i eventuals esmenes per part de la Junta i de l'Assemblea
de la XVAC

3. Debat del nou text al Consell de la XCT i reunió conjunta del
Consell de la XCT i de la Junta de la XVAC (16 de juny)
4. Aprovació, si és el cas, de la Declaració per part de l'assemblea de
la XCT (17 de juny)
5. El mateix dia, inici d'un procés participatiu i aprovació d'un
calendari per elaborar un Pla Estratègic conjunt de les dues xarxes
fins a 2020.
PROPOSTA DE DECLARACIÓ CONJUNTA:
El Consell de la XCT i la Junta de la XVAC,
-Valorant positivament les experiències de col·laboració que s'han dut a
terme entre ambdues entitats i especialment la coordinació eficaç entre les
persones i entre els òrgans de decisió de les dues xarxes que s'ha establert
per organitzar la Setmana de la Natura 2016;
-Comprovant els avantatges en qualitat i en eficiència que es deriven del fet
que el personal d'ambdues entitats treballin com un sol equip;
-Considerant que perseverar en aquesta cooperació entre dues entitats de
segon nivell com la XCT i la XVAC pot reportar grans beneficis en termes de
representativitat social i davant les administracions, així com en termes
d'eficiència general de l'activitat d'ambdues;
ACORDEN
La XCT i la XVAC estableixen una aliança estratègica de cooperació tècnica
de caràcter general. Aquesta cooperació es portarà a terme a través dels
següents elements:
1. Cada organització mantindrà la seva personalitat jurídica
2. El Consell de Membres de la XCT i la Junta de la XVAC es reuniran de
forma conjunta un mínim d’una vegada a l'any per impulsar actuacions en
el marc d'un Pla Estratègic Conjunt fins a 2020.
3. Aquest Pla Estratègic Conjunt de la XCT i la XVAC s'elaborarà durant
2016 a través d'un procés participatiu per part de les entitats membres de
les dues xarxes.
4. El Pla estratègic implicarà l'aprovació d'una missió i d'una visió
compartida per ambdues organitzacions. També s'aprovarà un nom i/o una
marca que doti aquesta aliança de prou capacitat de comunicació pública.
Mont-rebei, 16 de juny de 2016

Pensem que, un cop aprovada aquesta declaració conjunta per part de les
dues assemblees, el Consell de la XCT i la Junta de la XVAC han de prendre
els acords necessaris perquè els equips tècnics d'ambdues xarxes treballin
coordinadament, dividint el treball amb criteris d'eficàcia, com un sol equip
al servei de les dues xarxes i gestionant conjuntament els dos
pressupostos.

