Acta de la XV Assemblea General de membres de la Xarxa de
Custòdia del Territori
Número reunió: Assemblea XCT/15, 2016
Data i hora: 17 de juny de 2016, de 10h a 13.30h
Lloc: La Masieta del Congost de Mont Rebei (Sant Esteve de la Sarga)
Membres assistents amb dret a vot: 20 . Vots per correu : 2
Total assistents: 30 persones; 10 com a oients
ORDRE DEL DIA, 14a Assemblea General Ordinària de la xct
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea ordinària anterior (14a
Assemblea ordinària, Flix, 19 de juny de 2015)
2. Nous membres aprovats pel consell des de l’anterior Assemblea
3. Memòria d’activitat de 2015 i del balanç dels resultats econòmics de 2015
4. Pressupost de l’any 2016 i presentació del Pla de Treball 2016
5. Presentació de l’activitat dels grups de treball de la xct
6. Proposta de declaració conjunta sobre la confluència entre la XCT i la XVAC
7. Precs i preguntes
09.45h Parlaments de benvinguda:
- Ferran Miralles, Director General de Polítiques Ambientals
- Jordi Navarra, alcalde de Sant Esteve de la Sarga
- Miquel Rafa, director de Territori i Medi Ambient de la Fundació Catalunya La Pedrera
- Marc Vilahur, president de la Xarxa de Custòdia del Territori.
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior (14a Assemblea
ordinària, Flix, 19 de juny de 2015)
10.00h – Inici amb el Punt 1 de l’ordre del dia.
Sergi Marí repassa l’acta de l’assemblea anterior, celebrada el 19 de juny de 2015 a
Flix. Se sotmet a votació l’acta de l’Assemblea anterior.
Ratificació
Total Vots: 20 presents + 2 correo =22
Vots a favor: 21
Vots en blanc: 1
Vots en contra: 0
VOTS TOTALS
TOTAL VALOR
TOTAL VALOR
TOTAL VALOR

: 432
VOTS A FAVOR: 415
VOTS EN BLANC: 17
VOTS EN CONTRA: 0

2. Nous membres aprovats pel consell des de l’anterior Assemblea
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Montse Camps presenta nous membres de la XCT, del 19/06/15 al 16/06/16
Altes noves: 10
Baixes: 10
Sergi Marí explica que tot i l’estabilitat des de la passada assemblea (hi ha hagut el
mateix número de baixes que d’altes), en la memòria anual es veu que la davallada
de membres fou important (-17). Remarca que 9 d’aquests membres s’han donat
de baixa durant el 2015 per impagament.
Resum dels membres actuals: 157 membres (145 entitats jurídiques i 12 persones
físiques).
L’Oriol Vilalta de la Fundació Pau Costa considera que, tècnicament, no aporta res
als membres el fet de pertànyer a una o altre categoria de les que diferencien les
quotes. Pregunta què canvia pel fet de pagar una quota o una altra. En Jesús Ortiz
comenta que la lectura cal fer-la al revés: quin suport podem donar com a
membres per a que la XCT faci la seva feina. L’Hernan Collado pregunta si sabem
quina és la diferència de vots entre entitats públiques i privades. En Sergi Marí diu
que seria interessant calcular-ho, i comenta que no és fàcil canviar un sistema de
quotes quan ja estan en vigor. La reflexió que hem fet sovint és que el sistema de
quotes podria anar vinculat, en alguna mesura, al tipus de serveis que reben les
entitats; hi podria haver una part fixa i una part variable, per exemple. No obstant
és un tema molt complex. Cal demanar-se si una revisió com aquesta realment
aportaria més avantatges que els problemes que una revisió suposa per si mateixa.
3. Memòria d’activitat de 2015 i del balanç dels resultats econòmics de
2015
A continuació es fa un repàs dels principals objectius assolits:
Anna Subirana explica les activitats dutes a terme en el marc del projecte
d’ecoturisme en espais en custòdia, Arrèlia. Durant el 2015 s’han realitzat diverses
accions destinades a la promoció d’aquest portal (Delta Birding Festival, Biocultura,
jornada “Turisme a la Natura”) contractació de campanyes promocionals,
posicionament web, etc. A més també es va realitzar l’organització dels premis del
concurs de fotografia Wiki Loves Earth. Els premis van consistir en diverses visites
a espais en custòdia i productes del mercat de custòdia.
També s’informa que el passat 14 de juny del 2016 es va realitzar una reunió amb
les entitats integrants del projecte per decidir el futur d’Arrèlia (donat que la
comercialització realitzada fins a dia d’avui és molt baixa). Concretament es van
proposar 2 noves accions a emprendre: a) crear una cooperativa per impulsar el
projecte, on els socis siguin les entitats que l’han impulsat fins ara, i b)
comercialitzar les propostes a través d’Inerea, un portal web especialitzat en
destins poc turístics. En les properes setmanes les entitats es posicionaran.
A continuació Sandra Carrera explica que el maig del 2015 es va celebrar una
Jornada de Custòdia del Territori al Monestir de Poblet, durant la qual es va fer
públic la incorporació de la Comunitat cistercenca de Poblet a la XCT. Es tracta de la
primera comunitat religiosa que es fa membre de la XCT. I durant la jornada es van
signar 3 acords de custòdia amb 4 entitats locals per tal de tirar endavant mesures
de coneixement i protecció activa d’espècies i hàbitats al Monestir i a la finca de la
granja de Castellfollit.
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Sandra Carrera també explica que durant la primavera de 2015 l’INCASÒL i la XCT
es van reunir per identificar finques susceptibles de signar un acord amb alguna de
les entitats de custòdia de Catalunya que hi estiguin interessades. I que al
desembre es va fer una reunió a la platja del Garbet a Colera, per valorar la
possibilitat de fer-hi un acord de custòdia amb el CERM-Museu del Ter, en el marc
del projecte Riberes de la Costa Brava Nord, en col·laboració amb l’Ajuntament de
Colera.
En relació amb aquest tema, la Pilar Vendrell (Dept. Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya) explica que estan intercanviant informació amb
l’INCASOL per veure quines finques poden ser susceptibles d’acords de custòdia.
En Lluís Pagespetit pregunta si això té a veure amb abintestats. La Sandra Carrera
informa que no, que són dues coses diferents. Els abintestats són finques propietat
de la Generalitat de Catalunya, procedents d’herències de persones particulars.
La Núria Sellarès explica que des del Grup de Treball de Custòdia Fluvial s’està
treballant amb l’ACA per possibles acords en Domini Públic Hidràulic.
En Guillem Mas comenta que seria interessant tenir tota la informació sobre les
finques de l’Incasol ja que algunes entitats podrien estar interessades en finques
que des de la Generalitat de Catalunya a priori es descartin. La XCT es compromet
a fer extensiva la informació de les finques proposades per INCASÒL a tots els
membres de la XCT.
A continuació, la Sandra explica la Jornada anual de la XCT, amb l’objectiu de
formar i compartir experiències de custòdia del territori a Catalunya. Va ser la
primera experiència fruit de la fusió entre la Diada de Tècniques i la Reunió de la
XCT, organitzades en anys anteriors. I van destacar dues temàtiques: la custòdia
forestal i la custòdia del territori als ajuntaments.
La Montse Masó exposa, resumidament, les dades del darrer inventari d’acords de
custòdia del territori a Catalunya, tancat a data de 2015.
En Lluís Pagespetit comenta si es preveu la inclusió de patrimoni arquitectònic a
l’inventari. La Montse explica que sí, que aquest aspecte es recull a l’inventari com
a objecte de conservació. Concretament, de cada acord es demana que s’especifiqui
el valor de conservació mes representatiu (s’escull d’entre una llista).
Sandra Carrera exposa que durant el 2015 han finalitzat les tasques previstes en
els 3 projectes seleccionats pel Fons Andrena el 2014: “Recuperació de llacunes
litorals per a la conservació del samaruc a L’Ametlla de Mar”, gestionat per
Paisatges Vius i el Centre Ictiològic del Parc Natural del Delta de l’Ebre;
“Conservació i restauració de zones humides de l’Albera”, gestionat per la Societat
Catalana d’Herpetologia; i el “Seguiment, gestió i recuperació de basses
temporànies i prats inundats a la finca vitivinícola de Can Torres”, gestionat per
IAEDEN i Universitat de Vic.
També informa que aquest any 2016 està prevista la creació de la Fundació
Andrena, que donarà continuïtat al Fons Andrena. La XCT formarà part del seu
patronat i hi ha voluntat d’establir sinergies i col·laboracions entre ambdues
organitzacions. Un primer pas, en aquest sentit, és que la seu de la Fundació
Andrena s’establirà a la seu de la XCT.
En Lluís Pagespetit pregunta com es gestionarà la fundació. Quin serà el fons
estructural de la fundació? La Sandra comenta que està per veure, que és un tema
que encara s’està gestant. En Guillem Mas pregunta si la fundació es planteja fer
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acords de custòdia i la Sandra aclareix que no. En Miquel Rafa comenta que si algun
dia es troba un gran mecenes, anirà molt bé tenir una fundació que gestioni els
possibles fons.
La Montse Masó presenta el treball realitzat en la línia del foment de les bones
pràctiques de custòdia del territori.
L’Oriol Vilalta (Fundació Pau Costa) pregunta si el manual i els indicadors valoren
l’excel·lència dels acords de custòdia. Diu que seria bo en els propers anys entrar
en la qualitat dels acords. La Montse comenta que aquesta és justament la voluntat
futura. En Sergi Marí comenta que la Comissió d’Ètica de la XCT, reunida fa pocs
dies, ha emès una valoració de la tasca de la XCT, i ha remarcat justament la
necessitat de millorar el seguiment de la custòdia, com a eina fonamental per
impulsar-ne la seva qualitat.
L’Anna Subirana explica el projecte Tejiendo Redes 1. Aquest projecte va finalitzar
a setembre del 2015. D’entre les activitats realitzades en el marc d’aquest projecte
destaca la visita institucional “L’aplicació de la custòdia del territori a Catalunya”, on
17 tècnics i polítics vinguts d’arreu d’Espanya van poder visitar diverses
experiències de custòdia del territori.
A continuació es va presentar el projecte Tejiendo Redes 2, iniciat a setembre 2015
i que finalitza a juliol 2016. En aquest cas, el projecte té un enfoc més social.
Concretament consta de 3 accions: A) Dia de les especies exòtiques; celebrat el
passat 13 de març, 30 entitats d’Espanya (15 a Catalunya) van organitzar una
jornada per eliminar espècies exòtiques en espais en custòdia. B) Programa de
voluntariado en espacios en custòdia; de nou, 30 entitats (11 a Catalunya) han
organitzat entre abril i juny del 2016 jornades de voluntariat en espais en custòdia.
C) Curs online de custòdia del territori; realitzat entre novembre del 2015 i gener
del 2016, hi van participar uns 140 alumnes.
La Montse Masó recorda que, a més, l’any passat es va publicar la Guia “Opcions de
Custòdia del Territori en finques privades”
En Sergi Marí explica les relacions institucionals de la XCT en el marc de l’Estat
espanyol, essent les més significatives la participació de la XCT en el Foro de Redes
y Entidades de Custodia del Territorio (FRECT) i la participació en el Consell
Assessor de la Plataforma de Custodia del Territorio de la Fundación Biodiversidad.
En el terreny internacional, també explica la participació de la XCT en el projecte
Access to Land (finançat pel programa ERASMUS+), l’assistència a la Greenweek
que organitza la Comissió Europea (derivat del nostre projecte LandLife), i
finalment en el Primer Congrés a Europa, a Berlin, de l’International Land
Conservation Network. En relació a la xarxa europea Eurosite, de la qual en som
membres del Board (junta executiva) en fa una valoració positiva i recorda que la
darrera Assemblea anual d’Eurosite es va fer a Barcelona gràcies al suport de la
XCT i paral·lelament al Workshop d’Eurosite sobre monitoring de la Xarxa Natura
2000.
A continuació Sergi Marí repassa el Pla de Treball de 2015 i comenta les línies de
treball assolides i les no assolides al llarg de l’any. Entre els objectius no acomplerts
suficientment destaca les reunions de propietaris de custòdia, i reclama una reflexió
per a abordar aquest tema d’una forma que doni més satisfacció als propietaris de
terres que es senten atrets per la custòdia i no troben suficientment suport de la
part de les entitats conservacionistes.
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En Miquel Rafa comenta que seria molt rellevant vincular la pròxima trobada de
propietaris amb el tema d’incentius fiscals.
L’Andreu Salvat comenta que també seria interessant per a aquells propietaris que
no tenen o no troben una entitat de custòdia amb qui treballar i firmar un acord,
poder-los recomanar materials i manuals que els puguin ajudar a conservar la seva
finca.
A continuació l’Anna Subirana fa un breu repàs dels Indicadors de la tasca externa i
de funcionament intern.
En Miquel Rafa comenta que els indicadors donen la sensació que els valors han
disminuït i que l’any 2015 ha sigut un any molt difícil de crisi. Tot i ser un any dur,
cal valorar positivament la feina realitzada per la XCT.
Marc Vilahur sotmet a votació la memòria 2015.
Ratificació
Total Vots: 20 presents + 2 correo =22
Vots a favor: 21
Vots en blanc: 1
Vots en contra: 0
VOTS TOTALS
TOTAL VALOR
TOTAL VALOR
TOTAL VALOR

: 432
VOTS A FAVOR: 415
VOTS EN BLANC: 17
VOTS EN CONTRA: 0

Encara dins el mateix punt de l’ordre del dia, però iniciant un tema diferent que
requereix de la seva aprovació particular, Montse Camps repassa els resultats
econòmics 2015. Concretament comenta que el resultat de l’exercici 2015 és
negatiu en -1.812€, un import relativament petit. També repassa el llistat
d’ingressos i de despeses. Explica, en primer lloc, que els ingressos han baixat un
8% en l’apartat de quotes. Els ingressos per projectes s’han vist afectats per la
finalització del LandLife (que representava un 20% dels ingressos del 2014). Per
tant, les despeses també s’han hagut de reduir proporcionalment. L’augment
d’impostos, les despeses financeres i algunes despeses imprevistes o excedides
(com l’inventari o les dedicacions extres per complir amb requeriments post
justificació del projecte LIFE), no han facilitat les coses.
En Guillem Mas comenta si per la pèrdua d’enguany es pot aplicar un fons de
reserva. La Montse Camps, explica que així s’ha fet i s’ha anul·lat el fons de
sostenibilitat per fer-hi front.
Es fa un breu repàs de l’evolució d’ingressos de la XCT des del 2007 fins al 2015,
remarcant oscil·lacions i similituds 2007-2015 i, previsiblement, 2008-2016.
La Marta Ollich pregunta si pels impostos que estan encallats a hisenda tenim algun
assessor tributari que ens ajuda. La Montse Camps aclareix que sí.
L’Anna Subirana repassa breument la distribució del pressupost de la XCT cap a
entitats de custòdia. Concretament explica que la partida relativa a les 17 entitats
beneficiàries del projecte Mejorando la Custodia és el pagament que es va realitzar
per la visita a les entitats, i que les 8 entitats beneficiàries del Tejiendo Redes és en
relació a la visita institucional que es va realitzar.
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En Miquel Rafa pregunta si la xifra de 51.000€ surten dels 150.000€ per projectes.
En Sergi Marí especifica que sí, i en Miquel comenta que és una xifra molt
significativa.
L’Oriol Vilalta de la Fundació Pau Costa apunta que la XCT es podria plantejar que,
per a imports petits cap a les entitats membres, enlloc de facturar es facin
donacions o aportacions en espècies.
L’Anna Subirana també repassa la distribució del pressupost XCT cap a Nodes
d’Expertesa. Concretament destaca que la partida del Pla de Treball amb el
Departament de Territori i Sostenibilitat prové de la creació del SIG de l’inventari i
de la preparació del projecte LIFE.
La Montse Camps explica les variacions de patrimoni net i passiu no corrent,
recordant que s’aplicaran els 1.812€ de pèrdues del 2015 al compte de resultats
negatius sumats als ja existents del 2014 i per tant queden unes pèrdues
acumulades de 18.867€ i el fons de sostenibilitat a 0€.
Marc Vilahur sotmet a votació els resultats econòmics del 2015 de la XCT.
Ratificació
Total Vots: 20 presents + 2 correo =22
Total Vots: 20 presents + 2 correo =22
Vots a favor: 21
Vots en blanc: 1
Vots en contra: 0
VOTS TOTALS
TOTAL VALOR
TOTAL VALOR
TOTAL VALOR

: 432
VOTS A FAVOR: 415
VOTS EN BLANC: 17
VOTS EN CONTRA: 0

4. Pressupost de l’any 2016 i presentació del Pla de Treball 2016
En primer lloc, Sergi Marí exposa la proposta de Pla de Treball 2016 de la XCT. En
destaca algunes de les accions previstes, com ara:
- La Setmana de la Natura, primera de les actuacions conjuntes entre la
XVAC i la XCT amb una voluntat estratègica i de continuïtat.
- El treball per fer possible un Registre públic d’acords de custòdia, un
objectiu que considera una passa prèvia necessària per avançar en el
terreny dels incentius fiscals per a la custòdia
- La col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya
- Seguir avançant en un treball de foment de la qualitat jurídica dels acords
de custòdia a Catalunya
- Les accions previstes pel projecte Access to Land, que ens porten a
considerar que afavorir l’accés a la terra per part de joves pagesos amb una
orientació agroecològica és un dels objectius de conservació de la natura
més importants al continent europeu
- Mantenir la nostra participació i incidència en el marc del FRECT
- Donar passes per a la creació d’un Gabinet de Projectes Europeus al servei
de les entitats membres de la XCT; mentrestant però, insistir en la
presentació de nous projectes LIFE
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Marc Vilahur sotmet a votació el Pla de Treball 2016 de la XCT.
Ratificació
Total Vots: 20 presents + 2 correo =22
Vots a favor: 21
Vots en blanc: 1
Vots en contra: 0
VOTS TOTALS
TOTAL VALOR
TOTAL VALOR
TOTAL VALOR

: 432
VOTS A FAVOR: 415
VOTS EN BLANC: 17
VOTS EN CONTRA: 0

En Sergi Marí presenta el Pressupost per a 2016 de la XCT. Es tracta d’un
pressupost de continuïtat d’un exercici anterior que va anar molt a la baixa, davant
les dificultats d’obtenir finançament addicional. Per aquest motiu, les despeses
estructurals, com les del personal han estat portades al mínim imprescindible.
Recorda també que la XCT es finança sobretot gràcies a projectes, el que significa
que les despeses operatives venen determinades per aquests projectes i el marge
de llibertat per fer accions pròpies i per fer front a despeses que no caben dins els
projectes està limitat a uns 30 mil euros provinents, en la seva major part, de les
quotes dels membres.
Marc Vilahur sotmet a votació el pressupost 2016 de la XCT.
Ratificació
Total Vots: 20 presents + 2 correo =22
Vots a favor: 21
Vots en blanc: 1
Vots en contra: 0
VOTS TOTALS
TOTAL VALOR
TOTAL VALOR
TOTAL VALOR

: 432
VOTS A FAVOR: 420
VOTS EN BLANC: 17
VOTS EN CONTRA: 0

5. Presentació de l’activitat dels grups de treball de la XCT
En Sergi Marí introdueix la presentació dels Grups de Treball de la XCT. També
explica que des del Grup de Treball de Custòdia Marina no han pogut assistir i que
destaquen que durant el 2015 han treballat per ampliar les activitats d’aquest grup
al medi litoral en el seu conjunt.
En Jordi Puig presenta l’activitat del Grup de Treball de Custòdia Agrària.
La Núria Sellarès presenta l’activitat del Grup de Treball de Custòdia Fluvial.
En Xavier Romero presenta l’activitat del Grup de Treball de Custòdia Municipal.
En Jarkov Reverté presenta l’activitat del Grup de Treball de Custòdia Forestal.
6. Proposta de declaració conjunta sobre la confluència entre la XCT i la
XVAC
Per introduir el tema es passa el vídeo dels resultats obtinguts durant la Setmana
de la Natura, organitzada conjuntament entre la XCT i la Xarxa de Voluntariat
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Ambiental de Catalunya (XVAC). La Setmana va tenir lloc entre el 27 de maig i el 5
de juny.
Sergi Marí explica la proposta de declaració conjunta. Aquesta figura en Annex de la
present acta.
Andreu Salvat demana quines entitats de l’XVAC no son membres de la XCT. La
Sandra Carrera facilita la llista les entitats membres de l’XVAC (consultant la seva
web).
La Marta Ollich, al veure que la Creu Roja és membre de la XVAC, demana com es
vincula la Creu Roja amb el sector ambiental. En Miquel Rafa explica que els
voluntaris de la Creu Roja, per exemple, fan assistències per una activitat a un parc
natural i llavors aprofiten l’estada per fer neteja.
Guilem Mas demana si els membres ed la XCT podran rebre serveis de la XVAC i
Marta Ollich demana si l’objectiu és canalitzar el voluntariat cap a la custodia i
Jesús Ortiz respon que no necessàriament i que per això no consta expressament a
la proposta.
En Lluís Pagespetit fa l’observació que s’ha d’obrir a mes entitats la proposta i
buscar espais custodiats i espais d’aprenentatge.
Hernan Collado comenta que la custòdia sense voluntariat no es pot entendre, que
els voluntaris son la via per entrar a la societat i que les dues xarxes es
complementen molt bé.
En Sergi demana que, a partir d’aquesta declaració conjunta, les entitats membres
de les dues xarxes s’obrin a noves idees sobre el que sigui necessari o estratègic
per fer avançar la confluència. Apunta que caldrà transparència total entre les dues
entitats, especialment sobre els seus pressupostos i proposa l’elaboració d’un Pla
Estratègic Conjunt.
NOTA: 1 dels assistents amb dret a vot abandona la sala
Ratificació
Total Vots: 19 presents + 2 correu =21
Vots a favor: 21
Vots en blanc: 0
Vots en contra: 0
VOTS TOTALS
TOTAL VALOR
TOTAL VALOR
TOTAL VALOR

: 415
VOTS A FAVOR: 415
VOTS EN BLANC: 0
VOTS EN CONTRA: 0

5. Precs i preguntes
No hi ha res a comentar.
Es dóna per acabada l’assemblea a les 14.00h.

Dona fe d’aquesta acta,
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El secretari

Amb el vist-i-plau del President

Jofre Rodrigo Aribau
Fundació ENT

Marc Vilahur Chiaraviglio
Fundació Emys
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ANNEX. DOCUMENTS APROVATS.

10 Altes membres del 19-0615 al 16-06-16

Comunitat Cistercenca del Monestir de Sta. Maria de Poblet

B

Associació Naturalistes de Girona

B

Ajuntament de Malgrat de mar

C

Associació de propietaris forestals del Lluçanès

B

Associació EDMKTUB

B

Ajuntament del Vendrell

D

Ajuntament de Viladrau

B

Hernan Collado Urieta - Entreiguals

A

Centre de la Propietat Forestal

D

Ajuntament de Mataró

B

10 Baixes membres del 19-0615 al 16-06-16
Joaquim Puntí Recasens

A

Spora serveis ambientals

B

Media Responsable, SL

E

ECOESFERA

B

Agrupació societats de caçadors del Pirineu i Catalunya Central

B

Fundació mediterrani per la vida, Josep Maria Mitjans

B

Consorci el Far

B

Món Empordà, grup de defensa del producte local i ecològic.

B

Associació ARCA

A

Associació EDMKTUB

B
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PRESSUPOST 2016

Ingressos propis
Ajut estructural públic
Subvencions públiques
projectes
FB Compromiso
Erasmus +
Jornades DAR
Diplocat
Patrocinis privats de projectes
Projectes pendents
Tejiendo Redes La Caixa II
Fons Andrena
Altres

13,32%
41,39%

48.260 €
150.000 €

12,83%

46.511 €
20.736 €
21.275 €
2.500 €
2.000 €
117.641 €
17.641 €
80.000 €
20.000 €
0€

32,46%

0,00%

TOTAL INGRESSOS
Personal assalariat
Col·laboradors externs
Despeses Funcionament
Activitats Fixes XCT
Despeses projectes
TR2
Erasmus
Jornades DAR
Diplocat
Fons Andrena
Impostos
Despeses financeres
Amortitzacions
Projecte 0'7%
Fons de sostenibilitat

362.412 €
49,75%
3,41%
9,45%
8,66%
9,93%

5,57%
3,91%
0,39%
0,00%
0,00%

TOTAL DESPESES

180.301 €
12.352 €
34.250 €
31.402 €
68.331 €
36.000 €
9.650 €
2.500 €
2.000 €
18.181 €
20.201,35 €
14.160,00 €
1.415,00 €
0,00 €
0,00 €
362.412 €
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PROPOSTA DE DECLARACIÓ CONJUNTA:
El Consell de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i la Junta de la
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC),
-Tenint en compte que ambdues entitats de segon nivell tenen
l’objectiu compartit de donar suport i enfortir les entitats de primer
nivell que treballen per la conservació de la natura i el medi ambient.
-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 en 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.
Mont-rebei, 16 de juny de 2016
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Assemblea General Ordinària 2016 xct, 17 juny - 154 Membres amb dret a vot
Vots x ECT només si tenen acords signats seguint estatuts.

Nom

Cognom

Vicenç
Jordi
Marta
Andreu
Guillem
Jaume

Planas Herrero
Puig
Miralles
Salvat Saladrigas
Mas Cornet
Santos Sevil

Jesús
Jarkov
Enric
Jordi
Miquel

Ortiz
Reverté Mendoza
Font Font
Puig
Rafa

Oriol
Marc
Jofre
Lluis
Pilar
Marc
Pere
Josep
Joan
Jordi

Vilalta
Vilahur Chiaraviglio
Rodrigo Aribau
Pagespetit
Vendrell
Torrents
Jimenez
Pons Solé
Puig

Núria
Sellarès
Joachim Englert

ORGANITZACIÓ

CAT

TOTALS
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de l'Ametlla del Vallès
Ajuntament de Sant Celoni
Aprèn, serveis ambientals, sl
Associació Paisatges Vius
AURORA, Centre Especial de Treball
CEN - Associació per la Conservació dels Ecosistemes
Naturals
Consorci de la Serra de Llaberia
Consorci del Lluçanès
Espigall. Jordi Puig Roca
Fundació Catalunya - La Pedrera
Fundació d'ecologia del foc i gestió d'incendis Pau Costa
Alcubierre
Fundació Emys
Fundació ENT
Fundació Privada Vincles
Generalitat de Catalunya (TES)
GEPEC-Ecologistes de Catalunya
Grup de Natura Freixe
Insta - Serveis Jurídics Ambientals
Llavors Orientals
Museu del Ter - Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis.
Ajuntament de Manlleu
SocialForest, SL

13

vots
x cat

vots
x
ECT TOTAL
VOT
(2)
VOTS Correu

Assistents

Vots V.delegat

367

65

30

22

432

2

0

C
B
C
B
B
B

17
12
17
12
12
12

5
5
5
0
5
5

22
17
22
12
17
17

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

B
B
C
A
F

12
12
17
8
55

5
5
5
0
5

17
17
22
8
60

1
1
0
1

1
1
1
1
1

B
B
B
B
F
B

12
12
12
12
55
12

0
5
0
0
0
5

12
17
12
12
55
17

1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1

C
B
A

17
12
8

5
0
0

22
12
8

1
1
1

1
1
1

C
B

17
12

5
0

22
12

1
1

1
1

1

1
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