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La reunió ha anat tractant els diferents temes proposats a l'ordre del dia, si
bé sovint de forma desordenada. En tot cas, a continuació, es recull un
resum dels debats; aquest resum s'ha adaptat als punt previstos a l'ordre
del dia per a major comoditat de redacció.
-Revisió memòria 2014
-Valoració Objectius xct 2015
La Comissió Permanent d'Ètica ha rebut aquests documents que s'han de
presentar a la propera assemblea ordinària del 19 de juny i ha fet
suggeriments d’objectius.
-Pla de Treball DGPA-xct 2015-2020. Qüestions a valorar:
dependència administració pública, posició “crítica” xct, etc.
S'ha comentat la dificultat que suposa, per a una organització de tarannà
col·laboratiu com la xct, d'haver de criticar actuacions polítiques o
administratives. La xct, òbviament, és lliure d'opinar sobre qualsevol tema
que afecti als seus objectius en un sentit general. Però és aconsellable
mantenir les formes i no caure en l'agressivitat, tot i que aquesta línia és
sovint interpretable subjectivament.
El cas més fort ha estat, fins ara, l'adhesió de la xct a la demanda de
destitució del Director General de Biodiversitat del DAMM, a resultes de la
seva nul·la receptivitat de les propostes fetes en la Declaració a favor del
Patrimoni Natural de Catalunya, signada el març de 2014 per unes 120
entitats i organitzacions del país –professionals, científiques, naturalistes i
ecologistes- entre les quals la xct. Els membres de la Comissió Permanent
d'Ètica consideren que, efectivament, aquesta postura té elements
d'anomalia, però que es justifica per l'excepcionalitat (la xct és la primera
vegada que adopta un posicionament d'aquest estil) i per l'anòmal de la
situació (les polítiques actuals del DAMM són contradictòries amb la missió
de conservació que se li suposa per les seves competències, fins al punt
d’ignorar diversos mandats parlamentaris).
-Innovació en el finançament de la xct: préstecs personals
Sergi Marí exposa la greu situació de tresoreria de la xct durant 2015, a
causa de l'acumulació de retards en el cobrament d'ajuts públics
(principalment els dels convenis anuals del Pla de Treball conjunt de la xct i
el DTES, i del pojecte LandLife, de la Comissió Europea). A l'espera de la

signatura del conveni de 2015 amb el DTES i del cobrament del darrer
termini del LandLife (que han de finançar despeses ja executades i
pagades), els fons líquids de l'entitat han entrat en una vall important, i
s'han hagut articular diverses mesures extraordinàries per superar-la. Una
d'aquestes ha estat apel·lar a l'estalvi de persones concretes que han fet un
préstec personal a la xct per un termini de 6 o de 12 mesos. Superada
aquesta vall se'ls podrà tornar el seu capital. Rebudes aquestes
explicacions, els presents consideren que la novetat d’aquesta operació
podria haver requerit d'una sol·licitud d'opinió prèvia de la Comissió
Permanent d'Ètica, i s'ofereixen a respondre amb prestesa en el cas
d'ocasions similars en el futur.
-Nova estructura organitzativa xct: comissió executiva, consell de
membres, equip, etc.
De fet la reunió ha començat tractant aquest tema, a suggeriment de Sergi
Marí, i en especial: la forma en que ell mateix va accedir a les funcions de
coordinador general, amb la missió de fer possible la coexistència de l'equip
tècnic amb l'antic director. Com és sabut, això no va funcionar, però
tanmateix Sergi Marí va assumir totes les funcions de direcció. Els presents
consideren que, després d'aquest procés de transició, seria bo que els
òrgans de la xct ratifiquessin el càrrec de coordinador general.
Per altra banda, la formació d'una Comissió Executiva reduïda, que reti
comptes al Consell de Membres, es considera una mesura organitzativa
lògica i operativa.
-XCT com a signatària d’acords de custòdia: com a entitat de
custòdia, i com a “garant” d’acords de les entitats de custòdia
Aquest debat s'ha emmarcat en la necessitat expressada per part dels
presents d'una estratègia comunicativa de la xct que faci més visible que el
moviment de la custòdia del territori té una dimensió de país, i no només
sigui vista com la suma de projectes d'interès local. Tanmateix es considera
que això no és fàcil i s'ofereixen alguns consells i suport expert, tant en
temes de comunicació, com de participació social. Es recomana que la xct
no oblidi remarcar el retorn per a la societat que tenen les actuacions de
custòdia del territori, així com tampoc s'oblidi de la justa valoració del paper
dels propietaris que signen acords de custòdia.
En aquest punt concret, el de valorar el paper dels propietaris, en un
context de país i no només local, es comenta la possibilitat que la xct signi
acords directament amb aquells propietaris que tenen molt d'interès en la
custòdia i que no troben una altra entitat prou interessada en la seva finca.
Això seria especialment interessant en temes que siguin emblemàtics per a
la conservació. Tanmateix s'ha de ser conscient que la xct, actualment, no
està organitzada per fer això i faria falta una certa reconversió de les
formes de treballar. També hi hauria d'haver garanties de qualitat jurídica i
de seguiment tècnic dels acords.

-Altres: Fons Andrena, Ecoturisme, etc.
Tots els presents valoren molt positivament aquestes iniciatives i s'espera
que, a poc a poc, permetin de reduir la dependència dels projectes
d'actuació finançats per administracions públiques, que es considera que
tenen un pes excessiu, però acceptant que això no té una sol·lució a curt
termini.
- Valoració Comissió Permanent d’Ètica (CPE)
Finalment, els membres de la Comissió Permanent d'Ètica consideren que
una reunió anual obliga a un repàs massa ràpid de molts temes acumulats, i
reiteren l'oferiment de donar la seva opinió per escrit, de forma prèvia als
acords corresponents, sobre aquells assumptes que puguin plantejar
dilemes ètics.
Ofereixen, a més, la seva col·laboració en assumptes de la seva expertesa
professional i aporten valuosos consells sobre algunes línies de treball de
l'entitat i el coordinador de la xct n'ha pres bona nota. Un d'aquests
consells, especialment significatiu, és el de contactar les formacions que es
presentaran a les properes eleccions per demanar que en els seus
programes figuri la custòdia del territori, així com els nous jaciments
d'ocupació vinculats a la conservació, l'agroecologia i l'accés a la terra de
noves generacions i el potencial dels terrenys forestals i pastorals de
propietat i/o d’ús comunals a les comarques de muntanya.
I sense més assumptes a tractar s'ha aixecat la reunió.
Sergi Marí
Coordinador xct

