
    

      
 

 

 

Nota de premsa 

 

Des que es va posar en marxa aquesta iniciativa, s’han inserit en el món laboral 
136 persones en situació desafavorida i s’han desenvolupat 64 accions 

mediambientals  
    

 

”la Caixa” i Comunitat Autònoma de la Regió 
de Múrcia renoven  

el seu compromís amb el medi ambient i els 
col·lectius en risc d’exclusió 

 

 

• Aquest nou conveni, signat aquest matí pel conseller de 

Presidència, Manuel Campos, i el delegat general de ”la Caixa” a 

Múrcia i Alacant, Víctor Guardiola, dóna continuïtat al que es va 

establir ara fa sis anys amb dos objectius principals: millorar i 

preservar els espais naturals de la regió de Múrcia i alhora 

promoure la inserció laboral de persones en risc d’exclusió.     

 

• L’acord, que té una vigència d’un any, preveu una inversió de 

l’entitat financera de 350.000 euros. Des que es va posar en marxa 

aquesta iniciativa a tota la comunitat    autònoma, ja s’han inserit en 

el món laboral 136 persones en risc d’exclusió social i s’han 

desenvolupat 64 actuacions destinades, entre altres objectius, a 

treballs de conservació ambiental i de restauració de zones 

naturals, i a centres d’interpretació.     

    

• El renovat acord preveu iniciatives molt diverses, des de projectes 

enfocats a minimitzar els efectes del canvi climàtic, fins a la 

restauració de riberes, plantacions i recuperació de les cobertes 

vegetals. 

 

Múrcia, 21 de novembre de 2012. El conseller de la Presidència, Manuel 
Campos i el delegat general de ”la Caixa” a Múrcia i Alacant, Víctor 
Guardiola, 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 
la conservació dels espais naturals de la regió de Múrcia. 



    

 
L’acord, que preveu una inversió de ”la Caixa” de 350.000 euros, té una 
durada anual. 
 

El renovat acord prioritza els projectes que contribueixin a minimitzar els 
efectes del canvi climàtic, com ara accions que redueixin les emissions de 
CO2 a l’atmosfera. Un altre requeriment nou és la utilització d’energies 
renovables en les iniciatives que es desenvolupen, amb l’objectiu de 
contribuir a la implantació d’aquestes energies. En totes les actuacions es 
recorrerà a persones desafavorides en situació o risc d’exclusió laboral i 
social. 
 

Actuacions mediambientals generals del nou conveni 
 
- Millora dels hàbitats forestals i prevenció d’incendis.  
- Manteniment d’hàbitats d’interès.  
- Millora dels espais fluvials, zones humides i formacions de ribera. 
- Restauració d’àrees degradades.  
- Millora de la connectivitat ecològica i paisatgística, i preservació de la 

biodiversitat.  
- Reforç del teixit econòmic i impuls de la formació laboral de la població 

local. 
- Foment de la sensibilització ambiental per mitjà de sistemes d’informació 

i formació.  
- Potenciació de les actuacions que ajudin a reduir les emissions de CO2 a 

l’atmosfera i altres actuacions que redundin positivament en l’eficiència 
energètica.  

- Implementació d’accions encaminades a la utilització d’energies 
renovables en les actuacions dutes a terme, amb la finalitat de contribuir, 
d’aquesta manera, al desenvolupament i la implantació d’aquestes 
energies.  

 
A partir d’aquestes línies generals, la Conselleria de Presidència, mitjançant 
la Direcció General de Medi Ambient, especificarà les actuacions i les zones 
on es portaran a terme els projectes, a més d’articular les operacions 
tècniques que han de permetre realitzar les tasques en condicions 
d’eficiència i seguretat. 
 
Balanç del conveni 2011-2012 
 
El conveni 2011-2012 entre l’Obra Social ”la Caixa” i la Conselleria de 
Presidència, mitjançant la Direcció General de Medi Ambient, ha permès 
inserir en el món laboral 40 persones en risc d’exclusió, que han portat a 
terme els vuit projectes següents:  
 



    

1. Campanya de divulgació per a la celebració dels 20 anys d’espais 
protegits a les aules de natura de la regió de Múrcia. 

2. Projecte de millora de la coberta vegetal a través de treballs silvícoles a 
la zona afectada per l’incendi de Moratalla.  

3. Projecte de repoblació forestal per recuperar la coberta vegetal afectada 
per l’incendi de la serra del Molino (terme municipal de Calasparra). 

4. Projecte de reforestació i restauració ecològica de la zona incendiada al 
mont Puntales de Sánchez, al Parc Regional Sierra de la Pila (terme 
municipal de Fortuna). 

5. Projecte de reforestació i restauració ecològica de la zona incendiada al  
mont Umbría y Solana del Cabeza de Asno (terme municipal de Cieza). 

6. Projecte de recuperació del xiprer de quatre valves (Tetraclinis articulata) 
i altres espècies vegetals protegides al Parc Regional de Calblanque, 
Monte de las Cenizas y Peña del Águila (terme municipal de Cartagena).  

7. Projecte de restauració vegetal a la zona afectada per l’incendi de 
Portmán-Atamaría y Peña del Águila (terme municipal de La Unión y 
Cartagena). 

8. Recuperació d’alzinars en boscos mixtos de monts públics de la serra de 
La Torrecilla (Lorca).  

 
 
Des que es va posar en marxa aquesta iniciativa, ara fa sis anys, l’entitat 
financera hi ha destinat 6,2 milions d’euros i s’han dut a terme un total de 64 
projectes mediambientals en espais naturals de la comunitat autònoma.  

 
Més informació:  
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

César Rafael Miguel Sanz: Tel. 963 534 238 crmsanz@lacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
 

 
    

    

 


