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L’entitat financera hi ha destinat una inversió total de 736.482 euros 

 

”la Caixa” i la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient 
i Territori presenten a Planícia els treballs de millora 

duts a terme per persones en risc d’exclusió  
 

 

• El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, Biel Company, 
acompanyat pel director de l’Àrea de Negoci de la Zona de Ponent 
de ”la Caixa”, José Manuel Arteaga; la directora general de Medi 
Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic, Neus Lliteras, i el 
director d’Espais de Natura Balear, Josep M. Vicente, ha visitat 
avui al matí les tasques de restauració i conservació que han 
realitzat quatre brigades de persones en risc d’exclusió social i 
laboral a la finca pública de Planícia, al municipi de Banyalbufar. 

 
• Les tasques han consistit bàsicament en la recuperació de 

marges i parets mitjançant la tècnica de pedra en sec que, des de 
principis d’any, duu a terme tres brigades de quatre persones en 
risc d’exclusió social i laboral de l’associació Es Garrover sota la 
direcció d’un mestre marger. Dins aquesta iniciativa, una altra 
brigada de treballadors ha fet feina en la recuperació de 7 
hectàrees d’oliveres, millores forestals i de recuperació de part 
del patrimoni, entre altres. 

 

• Totes aquestes accions formen part del conjunt d’actuacions que 
s’estableixen al conveni de col·laboració entre la Conselleria 
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori i l’Obra Social ”la Caixa” 
que té com a objectius principals, d’una banda, la integració 
social i laboral de persones en risc d’exclusió, i de l’altra, la 
millora i la conservació dels espais naturals de les Illes Balears.  
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Mallorca, 6 de febrer de 2012. El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i 
Territori, Biel Company, acompanyat pel director de l’Àrea de Negoci de la 
Zona de Ponent de ”la Caixa”, José Manuel Arteaga; la directora general de 
Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic, Neus Lliteras, i el director 
d’Espais de Natura Balear, Josep M. Vicente, ha visitat avui al matí les 
tasques de restauració i conservació que des del 2009 es duen a terme a la 
finca pública de Planícia. Aquestes accions formen part del conveni de 
col·laboració entre l’Obra Social ”la Caixa” i la Conselleria d’Agricultura, Medi 
Ambient i Territori. 
 
Algunes actuacions en el marc d’aquest conveni s’han dut a terme en finques 
públiques del paratge natural de la serra de Tramuntana i s’han gestionat a 
través d’Espais de Natura Balear. Aquestes tasques, que van començar l’any 
2009, han suposat una inversió total de l’entitat financera ”la Caixa” de 
736.482 euros, dels quals 231.482 s’han invertit el 2011. 
 
Accions realitzades 
 
Així, els darrers quatre anys s’han dut a terme tasques forestals i de 
recuperació del patrimoni a les finques públiques de Planícia, Menut, 
Binifaldó, Mortitx i Gabellí Petit. Només el darrer any s’ha aconseguit la 
integració laboral de 24 persones en risc d’exclusió, que han estat formades i 
contractades temporalment a través de les associacions Es Garrover, 
Fundació Nous Vents i Associació Mallorquina per a la Salut Mental Gira-Sol. 
Altres anys han treballat a les finques públiques del paratge natural de la 
serra de Tramuntana les associacions Amadip-Esment, Projecte Home, 
Fundació Social La Sapiència, Fundació Deixalles, Càritas Mallorca i Sempre 
Verd. 
 
Els treballs han consistit en la recuperació d’oliverars abandonats, la 
instal·lació d’horts amb varietats de fruiters tradicionals mallorquins, la neteja 
i el condicionament d’edificacions, la restauració de marjades i parets de 
pedra en sec, la senyalització d’itineraris, el manteniment de camins, la 
millora de zones boscoses, l’eliminació d’abocadors incontrolats i la neteja 
del litoral a diverses zones costaneres de l’àmbit del paratge natural de la 
serra de Tramuntana. 
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Entre les actuacions més recents destaca la neteja de diverses zones 
costaneres de la serra de Tramuntana corresponents als municipis de Sóller, 
Escorca, Andratx, Estellencs, Valldemossa, Pollença i Deià que van permetre 
extreure més de 4.000 quilograms de residus l’any passat. També destaquen 
les feines de manteniment agroforestal a diverses finques de la serra que 
duen a terme una brigada de 12 persones en risc d’exclusió social fins a 
mitjan febrer. 
 
D’altra banda, l’Institut Balear de la Natura (Ibanat) també ha dut a terme 
recentment actuacions de conservació forestal mitjançant la integració laboral 
de persones en risc d’exclusió en el marc del conveni amb ”la Caixa”. Un dels 
projectes que ha acabat fa poc és la incorporació laboral de 14 persones en 
risc d’exclusió que han treballat en el manteniment forestal o bé de margers i 
picapedrers a les finques Sa Duaia (Artà), Menut (Escorca) i Sa Comuna de 
Caimari (Selva). Les 14 persones s’han dividit en dues brigades que han 
treballat durant dotze mesos distribuïts en tres períodes entre l’octubre del 
2010 i el gener del 2012.  
 
La major part de les actuacions d’aquestes dues brigades s’han dut a terme a 
la finca de Sa Duaia, on han restaurat cinc antics forns de calç, han recuperat 
50 metres de marge de pedra en sec i 300 metres d’una canal de pedra, han 
millorat la silvicultura de 2,7 hectàrees de bosc, han traçat i senyalitzat dos 
itineraris d’ús públic i han plantat 11.626 arbres. Aquest projecte ha suposat 
una inversió de 401.565 euros de l’Obra Social ”la Caixa” el darrer any. 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 
Lucía Puerta: 971 17 85 03 / lpuerta@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 
Cap de premsa de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori 
Andrés Lasaga: 971 16 52 62 / alasaga@rinforma.caib.es  


