
 

 

Projectes mediambientals, una línia de treball per fomentar la 
integració de col�lectius amb dificultats 

 

 ”la Caixa” ha inserit 4.729 persones en 
risc d’exclusió a través del seu Programa 
de Conservació i Millora de Parcs Naturals  
 

• Les persones recuperen la natura i la natura les recupera a elles. 

El programa d’Espais Naturals de l’Obra Social ”la Caixa” ha fet 

possible fins ara la inserció de 4.729 persones en situació 

desafavorida a España. 

 

• Aquest programa, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa” en 

col·laboració amb les Conselleries de Medi Ambient i les 

Diputacions, ha permès la integració, fins ara, de més de 4.700 

persones de col·lectius en risc d’exclusió social.  

 

• Des de la posada en funcionament d’aquesta iniciativa s’han dut a 

terme 2.234 projectes de conservació i millora de les àrees 

naturals de tot Espanya. 

 

• L’entitat financera ha destinat 26,850 milions d’euros en últim 

conveni signat al 2009. 

 

24 d’agost de 2010.- El medi ambient representa un mercat social i laboral. 

El Programa de Conservació i Millora dels Parcs Naturals impulsat per l’Obra 

Social ”la Caixa” així ho ha constatat al llarg de cinc anys de convenis de 

col·laboració amb les diverses Comunitats Autònomes i Diputacions. 

 

L’Obra Social ”la Caixa” posà en funcionament fa més cinc anys el seu 

programa d’Espais Naturals a través d’un primer conveni de col·laboració amb 

la Diputació de Barcelona que, posteriorment i a causa de l’èxit d’aquesta 

iniciativa, ha complementat mitjançant la signatura de convenis amb les 

Conselleries de Medi Ambient de les Comunitats Autònomes. El programa 

promou la integració sociolaboral de persones amb dificultats per accedir al 

mercat de treball a través del desenvolupament d’accions vinculades a la 

protecció i gestió del medi ambient i dels espais naturals, un sector emergent 

dins del camp de la inserció. El programa té, en aquest sentit, un objectiu 



doble: la millora i el manteniment dels espais naturals i la reinserció de 

persones en risc d’exclusió social.  

 

 

 

 

 

Tipus d’actuacions 

Les actuacions que s’han dut a terme al territori són molt diverses i 

comprenen des de l’estassada i neteja de boscos per prevenir possibles 

incendis, fins a la conservació i millora de la flora i la fauna, passant per 

l’adaptació de senders per a persones amb dificultats de mobilitat o sensorials 

o l’adequació de centres d’interpretació amb l’objectiu de donar a conèixer el 

ric patrimoni natural que ens envolta i fomentar-ne la conservació. 

 

El perfil: dones,  joves i immigrants 

A escala estatal, els beneficiaris del programa de Conservació i Millora dels 

Parcs Naturals del Programa de l’Obra Social ”la Caixa” responen a una 

tipologia diversa: persones amb baixa formació o escassa experiència; 

membres de famílies en situació de pobresa; víctimes de violència domèstica; 

homes i dones amb alguna mena de discapacitat; persones que han superat 

la drogodependència però que no troben feina; reclusos/es i exreclusos/es; 

joves immigrants amb manca d’habitatge després d’haver sortit del Centre 

d’Acollida…  

 

Entre els espais naturals en què s’han desenvolupat les accions del programa 

hi ha paratges tan emblemàtics com el Parc Nacional de Sierra Nevada 

(Andalusia) actuacions a la Sierra de Guadarrama (Comunitat de Madrid); el 

Parc  Natural del Moncayo (Aragó); el  parc Natural d’Urkiola (Guipuzkoa); el 

Parc Natural d’Arribes del Duero (Castella i Leó); el parc natural del Alto Tajo 

(Castella-La Manxa); el Parc del Foix (Catalunya) entre altres.  

 

 

Participació d’empreses d’inserció  

La participació en el programa de les empreses d’inserció (EI) i dels centres 

especials de treball (CET) s’ha plantejat de dues maneres: d’una banda, les 

empreses més especialitzades han executat directament i de manera 

individual els projectes que tenen a l’abast;  de l’altra, les que tenen menor 

capacitat de treball o una manca d’experiència en aquest sector han treballat 

conjuntament amb empreses especialitzades, establint acords de 

col·laboració per fixar les tasques que cada una de les parts ha dut a terme. 

La combinació ha funcionat de forma molt satisfactòria, i ha permès acomplir, 

a més, una segona funció: relacionar les entitats d’inserció amb el món laboral 

normalitzat.  



 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social “la Caixa” 
Sònia Oquendo. 93 404 60 27 /  iroch@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 


