
    

     
 

Nota de premsa 

 

L’entitat financera destinarà un milió d’euros a l’execució d’actuacions 
mediambientals a la regió 

    

    

L’Obra Social ”la Caixa” i la Comunitat de 
Madrid renoven la seva aliança per a la inserció 

de col·lectius en risc d’exclusió a través 
d’actuacions de millora als espais naturals  

 

• El nou conveni signat aquest matí per Ana Isabel Mariño, consellera 
de Medi Ambient, Habitatge i Ordenació del Territori; Juan Carlos 
Gallego, director territorial de “la Caixa” a Madrid; Francisco 
Granados, conseller de Presidència, Justícia i Interior i Rafael 
Fernando Chueca, director de l’Àrea d’Acció Territorial de l’Obra 
Social “la Caixa”, dóna continuïtat al conveni que es va establir fa 
tres any, que tenia dos objectius principals: millorar i preservar els 
espais naturals de la Comunitat Autònoma, i alhora promoure la 
inserció laboral de persones en risc d’exclusió.  

 

• Gràcies al primer conveni, en tot el territori s’han inserit 92 
persones en risc d’exclusió social i laboral, i s’han desenvolupat un 
total de 20 actuacions mediambientals. A més, mitjançant les dues 
unitats mòbils amb tecnologia avançada, s’han pogut gestionar 
actuacions d’emergència a favor de la protecció ciutadana. Els 
bons resultats obtinguts fins ara han contribuït que totes dues 
entitats continuïn col·laborant en el Programa de conservació i 

millora de les àrees naturals. 
 

• Com a nou aspecte, l’acord ara renovat posa èmfasi en els 
projectes enfocats a minimitzar els efectes del canvi climàtic, i 
també en els que inclouen energies renovables per a la seva 
execució. 

 

• La inversió de ”la Caixa” en el desenvolupament del conveni, de 
vigència anual, puja a 1 milió d’euros. 

 
Madrid, 18 de juny de 2010. Ana Isabel Mariño, consellera de Medi 
Ambient, Habitatge i Ordenació del Territori; Juan Carlos Gallego, director 



    

territorial de “la Caixa” a Madrid; Francisco Granados, conseller de 
Presidència, Justícia i Interior i Rafael Fernando Chueca, director de l’Àrea 
d’Acció Territorial de l’Obra Social “la Caixa”, han presentat aquest matí el 
nou conveni de col·laboració per a la integració laboral de persones en risc 
d’exclusió social a través de la millora i conservació dels espais naturals de 
la Comunitat de Madrid. 
 
L’acord, que té una durada anual, suposa una inversió per part de ”la Caixa” 
d’1 milió d’euros. 
 
Actuacions mediambientals generals del nou conveni 
 
Com a novetat respecte de l’anterior, el nou acord prioritza els projectes que 
contribueixen a minimitzar els efectes del canvi climàtic, com ara accions 
que redueixin les emissions de CO2 a l’atmosfera. Un nou requisit més per a 
les iniciatives que es duran a terme en el marc del conveni és la utilització 
d’energies renovables amb l’objectiu de contribuir a la seva implantació. En 
totes les actuacions, hi participaran persones en situació o risc d’exclusió 
laboral i social.  
 
Altres línies d’actuació mediambiental:  
 
— Millora dels hàbitats forestals i prevenció d’incendis. 
— Millora dels espais fluvials, zones humides i formacions de ribera. 
— Restauració d’àrees degradades.  
— Millora de la xarxa d’infraestructures, equipaments i senyalització. 
— Millora de la connectivitat ecològica i paisatgística, i preservació de la 
biodiversitat. 
— Adequació dels equipaments d’ús públic per facilitar l’accés a persones 
amb discapacitat. 
— Reforç del teixit econòmic i impuls de la formació laboral de la població 
local. 
— Realització de campanyes de sensibilització i comunicació relacionades 
amb els usos i les bones pràctiques mediambientals. 
— Potenciació d’actuacions que ajudin a reduir les emissions de CO2 a 
l’atmosfera.  
 
A partir d’aquestes línies generals, la Conselleria de Medi Ambient, 
Habitatge i Ordenació del Territori especificarà les actuacions i les zones 
on s’han de dur a terme els projectes, i a més articularà les operacions 
tècniques que han de permetre fer les tasques en condicions d’eficiència i 
seguretat. 
 
 



    

 
 

Balanç del primer conveni  
 
El primer conveni (2006-2009) entre l’Obra Social ”la Caixa” i la Comunitat 
de Madrid ha permès inserir 92 persones en risc d’exclusió social i laboral de 
la Comunitat. Durant els tres anys del primer conveni, l’entitat financera ha 
impulsat amb 6 milions d’euros un total de 20 projectes mediambientals en 
espais naturals de la Comunitat de Madrid. Entre aquests destaquen:  
 
Millora de senders 
La creació i l’adequació de senders naturals. Aquest és el cas de la ruta de 
Los Molinos del riu Perales, a Navagalamella; el sender ecològic de la Vía 
Verde del Tren de Morata de Tajuña a Chinchón i Colmenar de Oreja; el 
sender ecològic de la Dehesa de Navalmoral (Colmenar del Arroyo); 
l’ampliació de la Senda del Genaro (embassament de l’Atazar), a més de la 
xarxa de camins verds al sud-oest de la Comunitat de Madrid. 
 
Reforestació, recuperació de fauna i difusió dels valors naturals 
La reforestació a Ciempozuelos i la plantació d’arbres al bosc sud de Getafe 
han permès recuperar les zones cremades. A més, també s’han dut a terme 
l’adequació del Centre de Microfauna de la Sierra de Guadarrama i 
l’exposició itinerant Madrid+Natural, l’objectiu de la qual ha estat fer conèixer 
el valuós patrimoni cultural de la Comunitat de Madrid.  
 
Centres sostenibles: El Campillo i El Águila 
Els centres d’educació ambiental d’El Campillo i El Àguila s’han dotat 
d’energies renovables. Les instal·lacions elèctriques dels edificis s’han dut a 
terme mitjançant plaques solars, que alhora abasteixen d’aigua calenta els 
centres. Així mateix, la sala d’exposicions es climatitza amb energia 
geotèrmica. L’aïllament dels tancaments i l’envidrament doble afavoreixen 
l’aprofitament energètic de l’edifici. 
 
Formació de persones en risc d’exclusió  
Els cursos de formació laboral adreçats a persones en risc d’exclusió han 
estat també iniciatives que s’han dut a terme amb l’objectiu d’afavorir la 
integració d’aquestes persones en el mercat de treball a través de projectes 
per a la millora i la conservació del medi ambient.   
 
L’Obra Social ”la Caixa” i la Conselleria de Presidència, Justícia  
i Interior, a favor de la protecció ciutadana 
 
Unitat de Comandament Avançat per prevenir situacions d’emergència 



    

En col·laboració amb la Conselleria de Justícia i Interior, el 2007 es va posar 
en marxa el Lloc de Comandament Avançat (LCA) gestionat pel cos de 
bombers. Utilitzat per coordinar rescats davant de qualsevol sinistre greu, el 
seu eficaç funcionament ha fet que totes les comunitats espanyoles disposin 
d’aquest recurs tan valuós per a la protecció ciutadana gràcies a l’Obra 
Social ”la Caixa”. 
 
Algunes de les actuacions del LCA: 
 

- Simulacre d’accident NBQ amb mercaderies perilloses 
- Simulacre de rescat en altura (La Pedriza de Manzanares el Real) 
- SICUR 08 Ifema 
- Pla de millora del cos de bombers de la CA 
- Presentació IFOMA08 Pla de Protecció Civil davant d’incendis        

forestals de la CA 
- Rok in Rio 2008 
- Accident de Spanair a Barajas 
- Incendi declarat a Alcalá de Henares 
- Recerca d’un jove muntanyenc desaparegut a La Pedriza 
- Recerca d’un jove muntanyenc desaparegut a la Sierra de                

Guadarrama 
 
 
Vehicle pioner per afrontar sinistres de grans proporcions  
 
A més del Lloc de Comandament Avançat, l’any passat l’Obra Social ”la 
Caixa” va dotar la Comunitat de Madrid d’un nou vehicle de gran tonatge 
amb un braç articulat i tres contenidors idèntics que contenen material, eines 
i maquinària específica per a la intervenció en diferents fases d’un 
terratrèmol, ensorrament o desastre mediambiental. 
 
 

Per a més informació:  
Àrea de Comunicació. Fundació “la Caixa” 
Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.obrasocial.lacaixa.es 

 
Sala de premsa multimèdia   
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 


