Acta de la XVII Assemblea General Ordinària de membres de la Xarxa de
Custòdia del Territori

Número reunió: 17a Assemblea XCT
Data i hora: 21 de juny de 2018, de 9:30h a 13.30h
Lloc: Casa de l’Aigua (Barcelona)
Membres assistents amb dret a vot: 22 Vots . Per correu : 1. Vots delegats 1
Total assistents: 40 persones; 10 com a oients

ORDRE DEL DIA, 17a Assemblea General Ordinària de la XCT
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea ordinària anterior de la XCT
2. Nous membres aprovats pel consell des de l’anterior assemblea XCT
3. Memòria d’activitat de 2017 i del balanç dels resultats econòmics de 2017 de la
XCT
4. Pressupost de l’any 2018 i presentació del Pla Estratègic 2018 de la XCT
5. Fusió XCT - XVAC i nou sistema de quotes. Es debatran i, si s’escau, es
consensuaran diversos punts del procés de fusió entre la XCT i la XVAC (nom, missió,
etc.).
Marc Vilahur (com a president XCT) i Susanna Izquierdo (com a vicepresidenta de la XVAC)
donen la benvinguda als assistents.

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior (16a Assemblea ordinària,
Heretat Segura Viudas, Torrelavit (22 de juny de 2017)
10:00h - Inici amb el Punt 1 de l’ordre del dia.
Sandra Carrera, coordinadora Econòmica i Relacions Públiques de la XCT, repassa l’acta de
l’assemblea anterior, celebrada el 22 de juny de 2017 a Torrelavit. Se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.

2. Nous membres aprovats pel consell de membres des de l’anterior Assemblea
Montse Camps (administració XCT) presenta els nous membres de la XCT, del 29/09/17 al
08/06/18.

11 noves altes
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Organització
Categoria
Sergi Marí Pons
A
Resilience Earth SCCL
B
APNAE
A
FUNDACIÓ PLEGADIS
B
Associació ecologista la Horda
A
Ajuntament de Torres de Segre
B
Associació de Propietaris i propietàries de finques rústiques de la
B
Vall de Camprodon
Entra! SCCL
C
Ajuntament d'Ulldemolins
B
Consorci de l'espai Natural de les Guilleries Savassona
C
Black Elk Conservació i Santuari
B

4 baixes
ORGANITZACIÓ
ECOTECNICS
DINAMIS
LOURDES DE DIEGO TREPAT
FUNDACIÓ WORLD NATURE

Categoria
B
B
A
B

S’explica la tendència a augmentar el nº de membres globals i es destaca l’entrada important
d’empreses (3) i ajuntaments (4). Als gràfics de la memòria anual es veu que la davallada de
membres mes forta va ser durant el 2015 degut a la regularització de membres que no
pagaven la seva quota. Actualment es torna a incrementar lleugerament el nombre de
membres, tot i que la major part d’entitats demanen pagar la quota mínima, la B, tot i no ser la
quota que els correspondria segons la recomanació del sistema de quotes XCT, aprovat al
2006.
Resum dels membres actuals: 168 membres (156 entitats jurídiques i 12 persones físiques).
S’aproven per unanimitat les altes i baixes presentades.

3. Memòria d’activitat de 2017 i del balanç dels resultats econòmics de 2017 de la
XCT
A continuació es fa un repàs dels principals objectius assolits:
-

Sandra Carrera explica la Setmana de la Natura 2017. La Setmana de la Natura va
promoure 327 activitats d’arreu de Catalunya organitzades per 180 organitzacions
públiques i privades. S’estima la participació d’unes 28.000 persones en aquestes
activitats: jornades de voluntariat, tallers, sortides guiades, etc. A més a més, enguany
es va comptar amb el suport de diversos padrins, que van donar suport a la Setmana
de la Natura i han participat d’algunes activitats: els Amics de les Arts, l’Ada Parellada,
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l’Andrea Motis, en Francesc Maurí, entre d’altres. Del 2017 cal destacar l’elevada
participació d’uns 70 centres educatius, així com la participació del Cos d’Agents Rurals
a través del seu programa EduCar.
-

Anna Subirana explica la 4ª trobada de propietaris de custodia del territori, de Cassà
de la Selva, que va tenir per títol Gestió forestal i natura. L’esdeveniment va reunir
unes 40 persones, principalment propietaris de finques forestals i tècnics d’entitats i
d’administracions. La trobada va comptar amb la presència destacada de Ferran
Miralles, Director General de Polítiques Ambientals, i de Montse Barniol, Directora
General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi.

-

Jofre Rodrigo exposa els avenços en la inclusió del contracte de custòdia del territori
al Codi Civil de Catalunya. El Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les
obligacions i els contractes i aprovat el passat febrer de 2017, regula el contracte de
custòdia del territori. Aquest fet té transcendència no només pel reconeixement que
suposa cap a la custòdia com a filosofia per a la conservació del nostre patrimoni
natural, cultural i paisatgístic, sinó perquè és una regulació pionera a Europa i una fita
important per al seu desenvolupament.

-

Anna Subirana exposa com va anar la Jornada Anual de la XCT, que es va celebrar el
passat novembre 2017 a Torre Jussana. Durant la jornada es realitzaren diverses
sessions de debat, dinamitzades per Espai Tres, que establiren l’inici del procés
participatiu per a definir el Pla Estratègic Conjunt XCT-XVAC, amb la finalitat d’integrar
les dues entitats amb un mateix objectiu.

-

Pau Carnicero exposa els resultats del 7è inventari d’acords de custodia del territori i
el taller d’iniciació al SIG que es va realitzar. En destaca la seva publicació en format
SIG online, que permet disposar d’una cartografia precisa i detallada dels acords.

-

Miquel Rafa, de Fundació Catalunya La Pedrera, sobre el tema de l’inventari, comenta
que la xarxa ELCN, de la qual la XCT en forma part, està en contacte amb la UICN i la
seva base de dades mundial d’espais conservats. Destaca que només Anglaterra ha
declarat els seus espais protegits privats en aquesta base de dades. A través de la
Generalitat de Catalunya s’intentarà que Catalunya sigui el 2n país europeu que declari
les seves àrees privades en aquest inventari.

-

Cristina Sanchez, de SEO/BirdLife, fa una pregunta en relació a la dada de que a
l’inventari s’ha cartografiat el 74% dels acords. Per quin motiu no està cartografiat la
resta d’acords? Creu que la XCT hauria de fer l’esforç d’arribar a cartografiar el 100%
dels acords.

-

Pau Carnicero comenta que els acords que no s’han cartografiat és, en bona part,
perquè les entitats no ens han passat la informació mínima per fer-ho (tot i haver-la
requerit).

-

Xavi Basora comenta que és molt bona idea que l’inventari presenti indicadors tipus
persones, propietaris, espècies, etc.
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-

Pau Carnicero comenta que cal vigilar amb el tema de demanar més dades per
l’inventari. Voler tenir més dades i més precises és complicat perquè hi ha entitats que
a les que els costa molt obtenir i facilitar dades.

-

Marc Vilahur, de Fundació Emys, comenta que cal conscienciar a les entitats de la
importància de les dades.

-

Carles Castell, de la Diputació de Barcelona, comenta que un bon exercici per estimular
a les entitats a facilitar dades és seleccionar alguns indicadors que també facin servir
dades de la Generalitat de Catalunya (facilitant així que donin dades).

-

En aquesta línia la Pilar Vendrell, del Departament de Territori i Sostenibilitat, comenta
que estan treballant amb la XCT per parlar el mateix llenguatge a l’hora de demanar
indicadors, per tal d’aconseguir que tot sumi.

-

Núria Sellarès, del CERM (Universitat de Vic) comenta que moltes entitats no estan
professionalitzades; si la XCT els ajuda a obtenir dades i fer-ne un retorn, ho poden
valorar positivament.

-

Pau Carnicero comenta que a les ECTs a les quals se’ls ha ajudat a cartografiar
l’inventari sempre se’ls ha fet retorn de la informació generada.

-

Cristina Sanchez reflexiona que als inicis de la XCT la majoria d’acords eren verbals i ara
són escrits. De la mateixa manera que hi ha hagut una evolució positiva en aquest
aspecte, també cal acompanyar a les ECTs en aquest procés d’inventariar acords.

-

Jofre Rodrigo diu que en línia amb tot això que s’ha demanat un ajut a la Fundación
Biodiversidad per realitzar un projecte de millora de l’EGAC (Eina de Gestió d’Acords
de Custòdia), amb l’objectiu de facilitar la recollida de dades.

-

Pau Carnicero explica el projecte d’adaptació al canvi climàtic en iniciatives de
custòdia del territori. Amb aquest projecte es busca estimular que les entitats de
custòdia adoptin mesures per adaptar els seus projectes al canvi climàtic. Per això,
està previst editar una Guia pràctica.

-

Anna Subirana explica molt breument que el premi Girbau Natura i Societat 2017 va
ser entregat al projecte VOLCAT “Custòdia participativa activa: voluntariat i educació
ambiental en finques en custodia” del Grup de Natura Freixe. També comenta que la
Fundació Girbau ha mostrat voluntat de crear una 2ª edició del premi.

-

Jofre Rodrigo comenta que participem com a socis al projecte LIFE “Development of a
European Land Conservation Network (ELCN)”, on liderem una acció pilot sobre
incentius fiscals per a acords de custodia. També comenta que el projecte Erasmus +
“Accés a la Terra” ha finalitzat. Per últim comenta la participació de la XCT al Rally
Anual de la Land Trust Alliance, celebrat el passat octubre 2017 a Colorado, la
participació al qual era emmarcada en el projecte LIFE ELCN.
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-

Anna Subirana repassa els indicadors anuals, tant interns com externs, destacant
l’augment progressiu en els darrers anys dels assessoraments a iniciatives de custòdia
del territori.

-

Xavi Basora pregunta si els assessoraments que fa la XCT es cobren, ja que podria ser
una bona font d’ingressos.

-

Anna Subirana respon que es tracta d’assessoraments puntuals, que en general es
resolen dedicant-hi poc temps i, per tant, no es cobren.

-

Jofre Rodrigo també comenta que diverses organitzacions ens han demanat
assessoraments en custòdia del territori per impulsar projectes determinats. Són
assessoraments a llarg termini (diversos mesos). En aquests casos es cobra per
l’assessorament fet.

-

Sandra Carrera sotmet a votació la memòria 2017. Resultats de la votació:
Total Vots: 20 presents + 1 correu + 1 delegat =22
 Vots a favor: 22
 Vots en blanc: 0
 Vots en contra: 0
VOTS TOTALS : 519 ( de 2520 possibles)
TOTAL VALOR VOTS A FAVOR: 519
TOTAL VALOR VOTS EN BLANC: 0
TOTAL VALOR 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 2017. Concretament comenta que el resultat de l’exercici 2017 és de uns
beneficis per import de 34.588,60€. Aquest resultat s’aplicarà per compensar les
pèrdues d’exercicis anteriors (26.543,93 € ), quedant un resultat final positiu de 8.045€
i recorda que hi ha un import de 27.610,68€ pendents de resolució del TEAR sobre
l’IVA dels exercicis 2013-2014 , que en cas de denegació suposaria una disminució per
igual de l’actiu corrent i el patrimoni net de l’associació.

-

També repassa el llistat d’ingressos i de despeses. Explica, en primer lloc, que els
ingressos per quotes s’han mantingut, representant un 14,11% del total ingressos.
Esmenta la reducció de l’ ajut estructural de 150.000 a 146.796€ com a conseqüència
de l’aplicació del 155 i del període incert de si s’adjudicaria o no amb la conseqüent
parada de maquines. Les despeses, a destacar, la reducció amb les partides despeses
financeres i impostos ( degut la reducció de despesa externa, feina realitzada per
l’equip tècnic com a conseqüència de l’aturada per el 155).

-

Carles Castell comenta que estaria bé que a la memòria constes quin és l’import del
fons de reserva, per exemple, als indicadors interns (estat del fons de reserva) i
l’objectiu al qual ens agradaria arribar.
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-

Pere Josep, del Grup Natura Freixe, comenta que a finals del 2017 la XCT va viure una
situació límit degut al bloqueig dels fons estructurals. Afortunadament al final es va
resoldre positivament. També comenta que enguany comencem la situació d’una
manera molt diferent, ja que s’han aconseguit nous projectes i des de DTES ja s’ha
pagat el suport estructural 2017.

-

Carles Castell vol agrair públicament l’esforç que ha fet la XCT durant els moments
difícils del darrer mig any 2017. També vol agrair que des de la Generalitat s’ha fet un
gran esforç per aconseguir desencallar l’expedient de la XCT.

-

Ricard Farriol, del Centre de la Propietat Forestal, pregunta sobre quin és l’objectiu del
conveni de Diputació de Barcelona. Serveix per dirigir recursos cap als municipis? Com
està enfocat?

-

Carles Castell comenta que és una primera fase on es vol incentivar la custòdia
municipal. Entre d’altres, el conveni inclou que els ajuntaments incentivin la
col·laboració amb les entitats per promoure la custòdia municipal.

-

Miquel Rafa pregunta sobre el projecte de “Mans al Verd” amb l’Ajuntament de
Barcelona. Comenta que cal treballar per a que els serveis jurídics no posin traves en el
desenvolupament d’aquest, ja que és un projecte emblemàtic que pot tenir un efecte
multiplicador molt gran.

-

Sandra Carrera comenta que la voluntat és donar-li continuïtat i des de la XCT hi estem
treballant per salvar les dificultats tècniques i jurídiques que estem trobant.

-

Xavi Basora felicita per renovar la web de voluntariat ambiental. També anima a
donar-la a conèixer a les entitats, no només les que són membres de la XCT – XVAC i,
de pas, captar nous membres per fer ús de la web. Caldria buscar la cerca de sinèrgies
de nous projectes en l’ús de la web amb altres macro projectes de Voluntariat
Ambiental que s’estan impulsant.

-

Sandra Carrera comenta que la web de Voluntariat Ambiental substitueix el Viulaterra,
i centralitza en el voluntariat les accions d’implicació ciutadana.

-

Oriol Baena comenta que han sigut unes setmanes molt intenses a nivell comunicatiu
de la XCT i que s’han fet malabarismes per encaixar tots els missatges. En els propers
dies es farà una difusió més activa de la web. Aprofita per informar que a la web
també hi haurà un apartat específic de ciència ciutadana.

-

Glòria Arribas, del Consorci del Parc de Collserola, proposa intentar planificar tots els
esdeveniments ciutadans que s’organitzen a la primavera, donat que les entitats no
poden estar implicades en tot (Ultra Clean Marathon + Setmana de la Natura + Let’s
Clean Up).

-

Núria Sellarès comenta que al maig fer activitats al riu és una mica complicat perquè hi
ha ocells nidificants i perquè a la primavera tothom munta moltes activitats. Per a ells
podrien ser bones dates l’hivern o inici de primavera.
6

4. Pressupost de l’any 2018 i presentació del Pla d’Accions 2018 de la XCT
-

Sandra Carrera inicia la presentació de les accions previstes per el 2018. La major part
d’elles ja s’han explicat durant el repàs de les accions 2017, aprofitant per explicar els
projectes de continuïtat durant el 2018.

-

Explica la Ultra Clean Marathon (UCM), que es va realitzar el maig passat. Durant 7 dies
es van organitzar 7 maratons en zones d’alt valor ecològic de Catalunya. Les 7
maratons van comptar amb la implicació de 2 atletes d’èlit, Albert Bosch i Nicole
Rivera. I destaca la implicació d’Albert Bosch com a voluntari de la XCT, que de manera
altruista ha liderat i ha col·laborat en fer realitat aquest gran esdeveniment.

-

Cristina Sànchez, tresorera XCT, presenta el pressupost per el 2018.

-

Miquel Rafa comenta que al pressupost 2018 els ingressos i les despeses s’haurien
d’equilibrar a fi que resulti un exercici igual a zero, per no cridar l’atenció davant
hisenda.

-

Sandra Carrera comenta que s’han presentat els resultats positius per donar el
missatge que des de la XCT s’ha fet l’esforç per tenir fons de reserva.

-

Marta Ollich proposa agafar el resultat positiu i posar-lo a fons de reserva.

-

Cristina Sanchez també reforça el comentari de la Marta, i proposa que la XCT digui
que l’import positiu de l’exercici es destinarà a fons de reserva.

-

Ignasi Puig, de Fundació ENT, pregunta per què al pressupost no es veuen reflectits els
projectes europeus als quals s’ha presentat la XCT.

-

Sandra comenta que inicialment s’ha sigut prudent en el pressupost i no s’han
incorporat els projectes europeus sol·licitats (pendents de resolució). També comenta
que si actualitzéssim el pressupost fins a data d’avui, sí que hi serien.

-

Ricard Farriol comenta què es pot fer per intentar reduir les despeses financeres.

-

Sandra comenta que ja s’han reduït i que enguany encara s’han reduït més pel fet que
ja s’han cobrat els 150.000 € del conveni anual amb DTES 2017. A part, també s’han
pres altres mesures com els contractes de préstecs personals, on la XCT paga uns
interessos molt més baixos que els interessos de les pòlisses de crèdit.

-

Cristina Sanchez comenta que el fons de reserva pot ajudar a disminuir aquests
interessos bancaris.

-

Xavi Basora pregunta qui és l’ajut de custòdia i món social. A què fa referència?

-

Sandra Carrera comenta que és un ajut del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies vinculat a les bones pràctiques en les entitats de custòdia. Fruit d’aquest ajut
es publicarà en breu una Guia pràctica destinada a unir el tercer sector social i el tercer
sector ambiental.
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-

Xavi Basora pregunta què és el projecte de diagnòstic de gorgs.

-

Clara Blasco comenta que és un informe que es va elaborar per la Diputació de Girona
per detectar els gorgs sobrefreqüentats.

-

Sandra Carrera sotmet a votació el pressupost 2018 de la XCT.
Total Vots: 20 presents + 1 correu + 1 delegat =22
Vots a favor: 22
Vots en blanc: 0
Vots en contra: 0
VOTS TOTALS : 519 ( de 2520 possibles)
TOTAL VALOR VOTS A FAVOR: 519
TOTAL VALOR VOTS EN BLANC: 0
TOTAL VALOR VOTS EN CONTRA: 0

Tot seguit es presenta la tasca desenvolupada dels Grups de Treball de la XCT (Custòdia
Fluvial, Custòdia Agrària, Custòdia Marina i Litoral, Custòdia Forestal i Custòdia Municipal)
Pilar Vendrell comenta que s’ha iniciat el procés d’una taula d’ecogestió per un espai natural
protegit de l’Alt Empordà i demana que el GTCMiL s’hi impliqui ja que és una bona oportunitat
per la implicació de la societat civil.
Artur Arruga (ASVOL) pregunta com es comptabilitza la conservació de la natura amb l’activitat
agrària.
Jordi Puig respon que hi ha diversos exemples que demostren que és possible i que cal
treballar per a que aquests 2 móns s’entenguin.
5. Fusió XCT - XVAC i nou sistema de quotes. Es debatran i, si s’escau, es consensuaran
diversos punts del procés de fusió entre la XCT i la XVAC (nom, missió, etc.).
Es passa a tractar temes relacionats amb la fusió entre la XCT i la XVAC: nom, missió i sistema
de quotes.
-

Marc Vilahur llegeix el comunicat que la Comissió Ètica de la XCT ha preparat sobre els
documents que se’ls hi han fet arribar al respecte.

-

Miquel Rafa, sobre el comunicat de la comissió ètica, considera que caldria revisar les
atribucions d’aquesta comissió, quins objectius té, etc.. i creu que extralimiten les
seves competències.
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-

S’aprova per unanimitat treballar un projecte de fusió per fer efectiva la fusió entre la
XCT i la XVAC.

-

Ricard Farriol comenta que el tema del voluntariat queda una mica lluny del tema
central del Centre on treballa. La interpretació és que des del centre no tenen prou
informació sobre com és la fusió i què implica, i per això no votarien ni a favor ni en
contra.

-

Miquel Rafa proposa un procés participatiu obert i que hi hagi una votació final del
nom i una votació final de la missió.

-

S’aprova per unanimitat que es realitzi un procés obert participatiu per votar el nom i
la missió.

-

Es presenta la proposta de noms que ha sortit fruit del procés participatiu on line que
s’ha realitzat durant els anteriors mesos entre els membres de la XCT.

-

Xavi Basora pregunta si el canvi de nom és només una marca o el nom complert de
l’entitat.

-

Lluís Ball-llosera, de Naturalistes de Girona, diu que persones per la natura,
conservació de la natura, hi falta la paraula territori. Les paraules de la natura i
conservació són massa genèrics i comuniquen poc. Proposa “Xarxa per la natura i
territori”

-

Marc Vilahur qüestiona natura.cat . No el veu massa estratègic en temes
internacionals.

-

Ricard Farriol comenta que el terme territori li recorda més l’asfalt que la natura.

-

Eduard Furró comenta que internacionalment es parla de territori (land) i creu que
això ens diferencia. Creu que no s’ha de perdre territori.

-

Lluís Ball-llosera creu que s’han de buscar unes sigles tipus DEPANA que siguin fàcils
per recordar a la ciutadania.

-

Eduard Furró matitza que custodiar està per sobre de conservar, ja que custodiar vol
dir tenir cura, mentre que conservar significa que has fet alguna cosa malament i ho
arregles.

-

Miquel Rafa, comenta que 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.

-

Jofre Rodrigo comenta que a nivell internacional no hi ha gaires organitzacions com la
XCT que agrupi diverses entitats de conservació (hi ha entitats grans, però no són la
suma de diverses entitats).
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-

Ricard Farriol, comenta que no només hi ha entitats de conservació dins la XCT, i hem
de trobar un nom on aquestes entitats que no fan conservació únicament també s’hi
sentin còmodes.

-

Carles Castell comenta que “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.

-

S’acorda seguir treballant una proposta de nom, conjuntament amb una empresa de
comunicació i màrqueting. I tot seguit, es passa a debatre sobre la missió.

-

Miquel rafa creu que la conservació del patrimoni natural és la clau, i llavors parlar
“dels valors culturals i paisatgístics associats”, ja que no estem parlant de conservar
determinats elements històrics.

-

Marc Vilahur, proposa que es parli de promoure la conservació del patrimoni natural
representant i donant suport a les entitats de custodia i de voluntariat social.

-

Montse Castellà, del Departament de Territori i Sostenibilitat proposa canviar custodia
i voluntariat i posar-hi tercer sector ambiental.

-

Xavier Basora comenta que el terme conservació ja inclou el terme gestió sostenible.

-

Miquel Rafa fa un matís dient que gestió sostenible és interessant per algunes entitats
que consideren que no fan conservació, sinó gestió sostenible.

-

Lluís Pagespetit, de Fundació Vincles, pregunta si també hauria d’afegir “educació”,
però per contra potser estaríem envaint competències de la SCEA.

-

Oriol Baena, proposa un subtitol/slogan al nom de l’entitat que defineixi també la
missió, tipus “persones que cuiden de la terra”. També creu que hem d’incloure al
nom o subtítol el terme voluntariat.

-

Carles Castell proposa com a subtítol “custòdia i voluntariat per la conservació”. I
comenta que tenint en compte que l’entitat fusionada tindrà el mateix NIF, però un
nom nou, estaria bé fer una carta de presentació explicant el nou nom i intentar reduir
els tràmits burocràtics possibles.

-

Anna Subirana presenta el nou sistema de quotes proposat.

-

Joan Pons, d’INSTA, pregunta a on quedarien les cooperatives sense ànim de lucre.

-

Jofre Rodrigo explica que també hi ha un debat obert sobre si les cooperatives sense
ànim de lucre poden firmar acords de custòdia.

-

Miquel Rafa proposa que hi hagi una categoria de 5è nivell per a entitats dins de socis
generals.
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-

Marc Vilahur proposa pujar el pressupost de les entitats, de 30.000 a 50.000, de
100.000 a 150.000 euros.

-

Es proposa treure la categoria de soci especial i posar-hi categoria de soci general amb
un pressupost elevat.

-

Carles Castell proposa consultar els marges amb els que es mouen els ajuntaments en
competències segons el nº dhabitants de cada municipi.

-

S’acorda que es seguirà treballant la nova proposta de quotes en base als comentaris
de l’assemblea.

-

Xavi Basora comenta que el fet que les empreses no puguin votar pot desincentivar a
empreses que actualment són membres.

Assemblea General Ordinària 2018 xct, 21 juny - 162 Membres amb dret a vot
Vots x ECT només si tenen acords signats seguint estatuts.

Nom

Vicenç
Anna
Andreu
Lluís
Ricard
Carles
Miquel
Marc
Ignasi
Lluis
Pilar
Marc

Cognom

Planas
Gallés
Salvat Saladrigas
Ball-llosera i Pol
Farriol
Castell
Rafa
Vilahur
Puig
Pagespetit
Vendrell
Torrents

Eduard
Furró
Pere Josep Jiménez Mur

ORGANITZACIÓ

TOTALS
Ajuntament de Granollers
Anna Gallés Gabarró
Aprèn, serveis ambientals, sl
Associació de Naturalistes de Girona
Centre de la Propietat Forestal
Diputació de Barcelona
Fundació Catalunya - La Pedrera
Fundació Emys
Fundació ENT
Fundació Privada Vincles
Generalitat de Catalunya
GEPEC-Ecologistes de Catalunya

vots
VOT Assi
x
TOTA Corre sten
V.de
vots ECT
L
u
ts Vots lega
CAT x cat (2) VOTS
XCT
t

C
A
B
B
D
F
F
C
B
B
F
B

2235 285 2520 1
17
5
22
8
0
8
12
0
12
12
5
17
24
0
24
55
0
55
55
5
60
17
5
22
12
0
12
12
0
12
55
0
55
12
5
17

GOB Menorca, grup balear d'ornitologia i defensa de la naturalesa
C
Grup de Natura Freixe
D

17
24

0
5

17
29

Guillem

Bagaria Morató

Grup de Naturalistes d'Osona - ICHN

B

12

5

17

Joan
J. Antoni
Jordi
Marta
Cristina
Carme
Xavier

Pons Solé
Melero
Puig
Cots Sastre
Sánchez
Cases
Basora

Insta - Serveis Jurídics Ambientals
Josep Antoni Melero Sanchez
Llavors Orientals
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
SEO/BirdLife
Universitat de Vic (CERM)
Xavier Basora Roca

B
A
A
C
C
F
A

12
8
8
17
17
55
8

0
0
0
5
5
5
0

12
8
8
22
22
60
8
519

40

1

22

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

Sense més comentaris, es tanca la sessió a les 14.00h.
President, Marc Vilahur

Secretaria,Laura Megias

Fundació EMYS

Consorci del LLuçanès
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