
 

 

Nota de premsa 

Més de 370 de persones desafavorides han accedit al món laboral 
gràcies a aquest programa  

 
”la Caixa” i la Conselleria renoven el seu compromís 

amb la millora dels parcs naturals i la integració 
laboral de col·lectius en risc d’exclusió social a la 

Comunitat Valenciana  

 
• La consellera d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Isabel 

Bonig, i el director territorial de ”la Caixa” a Llevant i Múrcia, 

Bibiano Martínez, han signat avui la renovació per a l’exercici vinent 

del conveni de col·laboració entre totes dues entitats, que es va 

iniciar el 2006 i al qual l’entitat financera ha destinat un total d’11,5 

milions d’euros en aquesta comunitat autònoma. 

 

• La Conselleria i ”la Caixa” renoven així el seu compromís amb la 

millora del medi ambient i amb el foment de l’ocupació de persones 

en risc d’exclusió social. En els últims sis anys, s’han inserit en el 

món laboral normalitzat 374 persones desafavorides, i s’han dut a 

terme 52 projectes a la Xarxa de Parcs Naturals de la Comunitat 

Valenciana.  

 

• A més, 130 persones més començaran a treballar aquesta tardor als 

espais protegits dels parcs naturals del Túria, la Serra d’Espadà, la 

Serra de Mariola, l’Albufera, la Font Roja, les Gorges del Cabriol o la 

Serra de Calderona, entre d’altres, en temes de prevenció 

d’incendis, en regeneració d’àrees cremades o en projectes que 

fomentin la biodiversitat.  

 

 

València, 16 d’octubre de 2012. Isabel Bonig, consellera d’Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, i Bibiano Martínez, 
director territorial de ”la Caixa” a Llevant i Múrcia, han ratificat de nou el seu 
compromís amb el medi ambient i amb les persones en risc d’exclusió, en el 
marc de la presentació de la creació de 130 llocs de treball nous per dur a 
terme actuacions de millora en diferents parcs naturals de la Comunitat 
Valenciana. 



 
Aquestes actuacions, que s’iniciaran aquesta tardor i estaran supervisades 
per personal especialitzat, formen part del conveni subscrit per la Conselleria 
de Medi Ambient i ”la Caixa”, per a la gestió i la conservació dels espais 
protegits de la Comunitat Valenciana i la integració de persones de col·lectius 
en risc d’exclusió social. 

 
És per això que per a l’ocupació d’aquests llocs de treball tindran prioritat els 
col·lectius de persones socialment desavantatjats en situació o en risc 
d’exclusió social, com ara aturats de llarga durada de més de 50 anys, 
col·lectius d’exreclusos i exdrogoaddictes, i dones en situació extrema, per a 
la qual cosa es tindrà en compte el programa Incorpora de la Fundació ”la 
Caixa”. 
 
Concretament, es duran a terme actuacions als espais protegits dels parcs 
naturals del Túria, l’Albufera, la Marjal dels Moros, les Gorges del Cabriol i la 
Serra de Calderona a la província de València; la Serra d’Espadà a la 
província de Castelló, i la Serra de Mariola, el Carrascar de la Font Roja i el 
Montgó a la província d’Alacant, com també als espais protegits de les serres 
litorals de la Comunitat. 
 
En totes les tasques que es duran a terme s’utilitzarà la menor quantitat de 
maquinària possible per donar màxima prioritat als treballs manuals. Entre els 
objectius principals hi ha la prevenció d’incendis forestals i la restauració de 
les zones incendiades. 
 
10 projectes de millora ambiental en espais protegits 

 

Aquestes 130 persones participaran en les diferents actuacions programades, 
com ara l’ajuda a la regeneració natural i els tractaments silvícoles per a la 
prevenció d’incendis forestal al Parc Natural del Montgó; la restauració 
d’hàbitats degradats i la regeneració natural a Mariola, i la restauració dels 
ecosistemes autòctons de la Font Roja.  
 
Al Parc Natural de la Serra d’Espadà es duran a terme actuacions de 
restauració paisatgística i reforestació en diferents paratges d’aquest espai 
protegit.  
 
D’altra banda, a la província de València es desenvoluparan treballs 
d’adequació ambiental al Parc Natural del Túria, de restauració ambiental 
d’hàbitats de zones humides litorals a la Marjal dels Moros, de foment de la 
biodiversitat amb la plantació de lliris a l’Albufera, de manteniment de la 
diversitat biològica a les Gorges del Cabriol, i de restauració ambiental amb el 



manteniment i la millora de la massa forestal al Parc Natural de la Serra de 
Calderona.  

 
A més, es faran actuacions d’eliminació i neteja d’espècies invasores als 
espais protegits de serres litorals de la Comunitat Valenciana.  

 

Més de 8.500 persones han participat en els 2.887 projectes impulsats 

per l’Obra Social ”la Caixa” 

 

El Programa de Conservació i Millora de Parcs Naturals de l’Obra Social ”la 
Caixa” ha fet possible fins ara la inserció de 8.552 persones en situació 
desafavorida, les quals han dut a terme treballs de conservació i minimització 
dels efectes del canvi climàtic en àrees naturals de tot Espanya. Des que 
l’Obra Social ”la Caixa” va posar en marxa aquesta iniciativa en col·laboració 
amb la Conselleria de Medi Ambient i les diputacions, s’han executat 2.887 
projectes de conservació i millora d’àrees naturals en tot el territori espanyol. 
A tot això, l’entitat financera hi ha destinat més de 168 milions d’euros. 
 
 

Més informació (premsa):  

Departament de Comunicació de ”la Caixa”  

César R. Miguel. 963 534 238 / 630 048 703 / crmiguel@lacaixa.es  

 

Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  

 

 


