
    

     
 

Nota de premsa 

 

L’entitat financera destinarà un milió d’euros a la realització d’actuacions 

mediambientals a la regió i a la prevenció d’incendis 

    

    

L’Obra Social ”la Caixa” i la Comunitat  
de Madrid renoven el seu compromís  
amb la conservació de la biodiversitat  

i amb les persones en risc d’exclusió social 
 
 

• Aquest nou conveni signat aquest matí per Ana Isabel Mariño, consellera de 
Medi Ambient, Habitatge i Ordenació del Territori; Elisa Durán, directora 
general adjunta de la Fundació ”la Caixa”; Francisco Granados, conseller de 
Presidència, Justícia i Interior, i Juan Carlos Gallego, director territorial de ”la 
Caixa” a Madrid, dóna continuïtat al que van establir fa quatre anys amb dos 
objectius principals: millorar i preservar els espais naturals de la comunitat 
autònoma, al mateix temps que es promou la inserció laboral de persones en 
risc d’exclusió.  

 

• Des que es va posar en marxa aquesta iniciativa, a tota la Comunitat s’han 
inserit 168 persones en risc d’exclusió social i laboral i s’han desenvolupat 
un total de 40 actuacions mediambientals. A més, gràcies a dues unitats 
mòbils amb tecnologia avançada s’han pogut continuar gestionant 
actuacions d’emergència a favor de la protecció ciutadana. Els bons resultats 
obtinguts fins ara han motivat que totes dues entitats continuïn col·laborant 
en el Programa de conservació i millora dels espais naturals de la Comunitat. 

 
• Com a punt innovador, l’acord renovat emfasitza els projectes enfocats a 

minimitzar els efectes del canvi climàtic, així com aquells en què es potenciï 
la utilització d’energies renovables. 

 

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

 
Madrid, 8 de març de 2011. La consellera de Medi Ambient, Habitatge i Ordenació del 

Territori, Ana Isabel Mariño; la directora general adjunta de l’Obra Social ”la Caixa”, 

Elisa Durán; el conseller de Presidència, Justícia i Interior, Francisco Granados, i el 

director territorial de ”la Caixa” a Madrid, Juan Carlos Gallego, han signat 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 la conservació dels espais naturals de la Comunitat de 

Madrid. L’acord suposa una inversió per part de ”la Caixa” d’un milió d’euros i té una 

durada anual.  

 
Com a novetat, el nou acord prioritza els projectes que contribueixen a minimitzar els 

efectes del canvi climàtic, com ara accions que redueixen les emissions de CO2 a 

l’atmosfera. Un altre requeriment innovador de les iniciatives que es duran a terme dins 

el conveni és la utilització d’energies renovables amb l’objectiu de contribuir a la seva 

implantació. En totes les actuacions es donarà feina a persones en situació o risc 

d’exclusió laboral i social. 

 

Algunes de les accions que es duran a terme al llarg del 2011  

 

- La recuperació del bosc de ribera i del bosc mediterrani a Soto de las Cuevas, al 

Parc Regional del Sud-est.  

- La creació d’un arborètum al viver del Servei d’Espais Protegits del Parc Regional 

de Guadarrama. 

- L’adaptació per a persones invidents de la sendera de vianants que va de Rascafría 

al Monestir d’El Paular, al Parc Natural de Peñalara. 

- Els tractaments silvícoles a la devesa Boyal de San Sebastián de los Reyes i a les 

muntanyes d’utilitat pública de Miraflores de la Sierra.  

- Les millores a la llacuna de la presa de l’Henares (Las Islillas), al Parc Regional del 

Sud-est. 

 

El programa de conservació i millora de parcs naturals de l’Obra Social ”la Caixa” 

es va iniciar, a la Comunitat de Madrid, l’any 2006 amb el primer dels convenis, que 

tenia una vigència de tres anys. Els bons resultats obtinguts han motivat que ”la Caixa” 

i la Comunitat de Madrid continuïn col·laborant en la millora del medi ambient i la 

inserció de col·lectius en risc d’exclusió. Al llarg d’aquests quatre anys, l’entitat 

financera ha destinat 7 milions d’euros a iniciatives mediambientals que s’han dut a 

terme a la Comunitat de Madrid i que han permès la inserció de 168 persones. 

 

 

Balanç de l’últim conveni del 2010 
 

L’últim conveni del 2010 entre l’Obra Social ”la Caixa” i la Comunitat de Madrid va 

permetre inserir 44 persones en risc d’exclusió social i laboral de la Comunitat. L’entitat 

financera ha impulsat amb 1 milió d’euros un total d’onze projectes mediambientals en 

espais naturals de la Comunitat de Madrid, entre els quals destaquen els següents:  

 

— Realització d’una sendera botànica adaptada per a persones invidents a l’entorn de 

la llacuna del Campillo. 

— Realització d’una sendera botànica adaptada per a persones invidents a Fuenfría. 



    

— Reforestació a Cerros Concejiles, al Parc Regional del Sud-est. 

— Restauració ambiental a la muntanya Los Altillos, al Parc Regional de la Conca Alta 

del Manzanares. 

— Control d’espècies al·lòctones al riu Aulencia, al Parc Regional de Guadarrama. 

— Estudi de millores en aiguamolls al Parc Regional del Sud-est.  

— Creació d’una illa flotant a la llacuna del Campillo, al Parc Regional del Sud-est. 

— Adequació de l’entorn del teix de Barondillo, arbre del catàleg regional, al Parc 

Natural de Peñalara. 

— Reforestació forestal a diferents muntanyes del Parc Regional de Guadarrama.  

— Curs d’instal·lació de senyalística.  

— Curs de control d’espècies al·lòctones. 

 

 
A més, i en el marc del mateix conveni, l’Obra Social ”la Caixa” i la Conselleria de 
Presidència, Justícia i Interior treballen a favor de la protecció ciutadana través de la 

gestió i la prevenció d’incendis gràcies a la Unitat de Comandament Avançat i al vehicle 

de gran tonatge amb un braç articulat i tres contenidors idèntics amb material, eines i 

maquinària específica per intervenir en diferents fases d’un terratrèmol, un esfondrament 

o un desastre mediambiental. A més, també s’estan duent a terme dos nous projectes: un 

sobre pasturatge controlat com a tractament preventiu davant possibles incendis i una 

iniciativa pilot sobre detecció automàtica d’incendis forestals a la zona sud-oest de la 

Comunitat de Madrid. El projecte consistiria en la instal·lació d’un sistema de detecció 

automàtica de focus d’incendis forestals format per un conjunt de càmeres (detectors) 

muntades sobre torres en punts elevats d’un territori determinat, el mecanisme de 

transferència de dades i la central de recepció i anàlisi de la informació i de gestió de 

l’alerta. 

 

“La Caixa”, compromesa amb la societat 
 
“la Caixa” manté en el 2011 el pressupost de la seva Obra Social en 500 milions d’euros. 

Aquesta xifra posiciona “la Caixa” com l’entitat espanyola que més recursos destina a 

promoure l’avanç de la nostra societat. L’atenció a les principals necessitats i 

problemàtiques socials (la superació de la pobresa infantil, el foment del treball entre 

col·lectius amb dificultats, l’envelliment actiu i saludable de la gent gran i l’atenció a 

persones amb malalties avançades, són alguns dels objectius prioritaris de l’Obra Social 

en aquest terreny), el suport  a la formació i l’educació de tot tipus de col·lectius, la 

divulgació de la cultura i la conservació del medi ambient i el suport a la investigació 

centren les principals línies d’actuació. 

 

A través de la seva Obra Social “la Caixa” vol ratificar el seu compromís social en una 

conjuntura econòmica delicada.  

 

 

 



    

Per a més informació:  
Àrea de Comunicació Fundació ”la Caixa” 
Juan A. García: 91 330 73 17 / 608 21 30 95 / jagarcia@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 


