PROCÉS PARTICIPATIU SOBRE LA FUSIÓ DE LA XCT I LA XVAC:
NOM I MISSIÓ
Per a la futura fusió de la XCT i la XVAC s’està duent a terme un procés participatiu
que recull les opinions dels membres i socis d’ambdues entitats sobre com ha de ser
la nova entitat.
En el marc d’aquest procés s’han dut a terme 2 sessions presencials en les quals els
assistents han pogut donar la seva opinió sobre la missió i el nou nom que ha de tenir
la futura entitat:
- 21 de novembre. Jornada anual de la XCT (Barcelona)
- 21 de juny. Assemblea General Ordinària de la XCT i la XVAC (Barcelona)
A continuació trobareu el recull d’opinions sorgides en ambdues jornades.

1. NOM DE LA NOVA ENTITAT

A continuació s’indiquen la proposta de noms sorgits durant la Jornada Anual. En verd
es marquen els noms que van tenir més comentaris positius:
- Xarxa de Conservació de la Natura
- Xarxa per la Natura
- Entitats per la natura ExN / gent per la natura
- Persones per la natura
- Natura.cat – Compromís amb la natura
- Viulaterra (aprofitar el nom ja existent)
- Natura.cat
Comentaris sorgits durant la Jornada Anual respecte al NOM:
- La marca té l’objectiu d’impactar a la societat; per tant, entitats per la natura
no convenç.
- Gent per la natura, alguns diuen que és massa informal. També proposen
mans per la natura.

Comentaris sorgits durant l’Assemblea XCT:
- Tant a Persones per la natura com conservació de la natura hi falta la paraula
territori. Les paraules natura i conservació són massa genèriques i comuniquen
poc. Proposa “Xarxa per la natura i territori”.
- El terme territori recorda més l’asfalt que la natura.
- Internacionalment es parla de territori (land) i això marca la diferencia. No
s’ha de perdre la paraula territori
- S’han de buscar unes Sigles tipus DEPANA que siguin fàcils per recordar a la
ciutadania.
- No només hi ha entitats de conservació dins la XCT. Per tant, cal trobar un nom
on aquestes entitats que no fan conservació únicament també s’hi sentin
còmodes.
- “Conservació” són totes aquelles accions que van des de la protecció estricte
fins a l’ús sostenible. Té un sentit ampli que engloba totes les entitats.
- Fora de Catalunya la XCT és coneguda com “la Xarxa”.Per tant, estaria bé
guardar aquesta paraula, que és de comú denominador a ambdues entitats XCT
i XVAC.
- Xarxa per la Conservació del Territori (XCT) permet mantenir les sigles de la
XCT.
- natura.cat . no és massa estratègic en temes internacionals.

2. MISSIÓ DE LA NOVA ENTITAT

Durant la Jornada Anual es va demanar als assistents que, en grups, definissin 3
conceptes clau que haurien de sortir en la definició de la missió compartida. Els
resultats obtinguts van ser els següents:
-

Conservació del territori / Implicació social / Representar i donar suport als
membres
Conservació de la natura / Participació social / Suport a les entitats
Conservació de la natura / Participació social / Representació i suport
Conservació de la natura / Voluntari / Cooperació en xarxa
Suport / Participació / Persona i natura
Territori i patrimoni / Gestió col·laborativa / Sostenibilitat

Arrel d’aquests aspectes clau es van extreure les següents conclusions:
- Caldrà veure si parlem de patrimoni, de territori o de natura
- També caldrà veure si parlem de participació o bé d’implicació social

Missió inicial proposada a l’Assemblea XCT-XVAC:
La ‘XCT-XVAC’ 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
Missió consensuada a l’Assemblea XCT – XVAC, fruït de les aportacions realitzades
pels participants:
La ‘XCT-XVAC’ promou la conservació i gestió sostenible del patrimoni natural,
així com els seus valors culturals i paisatgístics, mitjançant la custòdia del
territori i el voluntariat ambiental a Catalunya.
Comentaris sorgits durant la Jornada Anual referents a la missió
- La XVAC té entitats sòcies que es dediquen en temes energètics, transports,
etc..
- El que volem potenciar és la participació social en la natura.
- Es podria parlar de serveis ecosistèmics.
- Estem intentant crear un projecte que hi volem anar de manera conjunta i que
la societat l’entengui bé. No és una nova missió, sinó que és tenir un nou
projecte, a més dels que ja tenim i ja fem. N’ incorporem un de més que és molt
potent. No és que canviem el rol.
Comentaris sorgits durant l’Assemblea General:
- Es proposa incorporar el terme tercer sector ambiental
- El terme paisatge ja inclou la interacció natura i cultura
- El terme conservació ja inclou el terme gestió sostenible
- Caldria buscar un subtítol/eslògan al nom de l’entitat que reforci el nom i, a la
vegada, defineixi també la missió.

Propostes de subtítols:
- Persones que cuiden la terra
- Custòdia i voluntariat per la conservació
- Conversant per conservar
- Implicant la societat en la natura/conservació

