
  
 

 
  

Nota de premsa 
 

 

D’ençà que es va iniciar el programa a tot l’Estat espanyol, s’ha afavorit 

la inserció laboral d’un total de més de 8.500 persones  

en risc d’exclusió a través de 2.887 projectes 
 

”la Caixa” i el Govern de les Illes Balears 
renoven el seu compromís amb el medi 

ambient i la inserció de col·lectius  
en risc d’exclusió 

 

• El president del Govern de les Illes Balears, José Ramón Bauzá, i 

el director executiu territorial de ”la Caixa” a les Balears, Joan 

Ramon Fuertes, han signat avui el nou conveni de col·laboració 

per al desenvolupament d’accions adreçades a la conservació i la 

millora dels espais naturals de les Illes. 

 

• Aquest acord, d’un any de durada i una inversió per part de 

l’entitat financera de 500.000 euros, dóna continuïtat a l’iniciat el 

2005 amb dos objectius principals: millorar i preservar els espais 

naturals de les Illes, d’una banda, i promoure la inserció laboral 

de persones en risc d’exclusió social, de l’altra.  

 

• Des que es va posar en marxa aquesta iniciativa a totes les illes 

Balears, s’han inserit 836 persones en risc d’exclusió social i 

s’han desenvolupat 145 actuacions destinades, entre altres, a 

restauracions forestals de zones cremades, adaptació d’itineraris 

per a persones en risc d’exclusió i eliminació de flora al·lòctona. 

El nou conveni potenciarà els projectes que ajudin a minimitzar 

els efectes del canvi climàtic. 

 

  

Palma de Mallorca, 29 de novembre de 2012. El president del Govern de 

les Illes Balears, José Ramón Bauzá, i el director executiu territorial de 

”la Caixa” a les Balears, Joan Ramon Fuertes, amb la presència del 

conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, Gabriel Company, han signat 



avui un nou conveni per desenvolupar tasques de gestió ambiental als 

espais de rellevància ambiental de les Illes Balears.  

 

L’acord, amb una vigència d’un any, suposa una inversió per part de l’entitat 

financera de 500.000 euros per a la millora i la conservació dels espais 

naturals protegits de les Illes Balears, al mateix temps que contribueix a la 

inserció de persones en risc d’exclusió social. Els bons resultats de l’anterior 

conveni han contribuït a continuar la col·laboració entre totes dues 

institucions.  

 

Des que es va posar en marxa el programa de conservació i millora l’any 

2005, l’entitat financera ha destinat 11,5 milions d’euros a la realització de 

145 projectes i s’han inserit 836 persones en risc d’exclusió.  

 

Actuacions generals del nou conveni 

 

Aquest conveni té com a objectiu executar un pla integral de gestió de la 

xarxa de parcs naturals de les Illes Balears per cooperar en el 

desenvolupament d’actuacions per a la protecció, la promoció, la conservació 

i la millora del medi ambient gestionades per la Conselleria d’Agricultura, 

Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, amb la finalitat de 

garantir-ne la conservació i reduir-ne la situació de fragilitat.  

 

Així, les dues institucions es comprometen a impulsar tasques de gestió 

ambiental per a la conservació del conjunt d’aquests espais.  

 

Els objectius específics de les actuacions que es portaran a terme són els 

següents: 

 

• Millora dels hàbitats forestals i prevenció d’incendis. 

• Manteniment d’hàbitats oberts.  

• Millora dels espais fluvials, els aiguamolls i les formacions de ribera. 

• Restauració d’àrees degradades.  

• Millora de la xarxa d’infraestructures, els equipaments i la 

senyalització. 

• 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 mitjançant sistemes 

d’informació i de formació. 

• Potenciació d’actuacions que ajudin a reduir les emissions de CO2 a 

l’atmosfera i d’altres que redundin en benefici de l’eficiència 

energètica. 



• Implementació d’accions encaminades a utilitzar energies renovables 

a les actuacions dutes a terme per tal de contribuir al 

desenvolupament i la implantació d’aquestes energies.  

 

En tots els projectes, com ja s’ha fet al llarg del primer conveni, es donarà 

prioritat a l’ocupació de col·lectius de persones en situació o risc d’exclusió 

social, preferentment col·lectius d’exreclusos, exdrogoaddictes, immigrants i 

dones en situació extrema. Per fer-ho, es tindrà en compte d’una manera 

especial el programa Incorpora de l’Obra Social ”la Caixa”, que té com a 

objectiu facilitar l’accés al món laboral de col·lectius particularment fràgils i 

disposa d’una àmplia xarxa d’empreses participants i entitats adherides al 

projecte. 

 

Accions més destacades del conveni 2011-2012 

 

• Inauguració del nou centre d’interpretació de la serra de Tramuntana 

Ca s’Amitger (Lluc). 

• Conservació forestal i recuperació de patrimoni a la finca pública de 

Planícia (Banyalbufar). 

• Presentació de cadires adaptades per a persones amb mobilitat 

reduïda.  

• Condicionament de nous itineraris al Parc Natural de la Península de 

Llevant (Artà) i al Parc Natural del Mondragó (Santanyí). 

• Conservació de la flora autòctona del Parc Nacional de Cabrera. 

• Realització de tasques de restauració forestal (Costa d’en Blanes, 

Calvià) i d’eradicació de la planta invasora cotoner a la serra de 

Tramuntana. 

• Realització de la campanya «Planta’m, actua contra el canvi climàtic». 

• Cal destacar també que l’Obra Social ”la Caixa” ha fet una aportació 

específica de 100.000 euros per restaurar i netejar les finques i els 

torrents afectats a Escorca com a conseqüència de les destrosses 

ocasionades pel cap de fibló. 

 

Un compromís socioeconòmic 

 

Un dels objectius bàsics del conveni és la participació directa en els projectes 

d’entitats que treballen amb col·lectius en risc d’exclusió social. La inversió 

del conveni 2011-2012 ha servit per executar 21 projectes que han implicat la 

integració sociolaboral de 162 persones a través d’entitats d’atenció social. 

Així, a poc a poc es consolida a les empreses la integració de col·lectius 

desafavorits. A més, amb accions com aquesta s’amplia el nombre d’usuaris i 

d’itineraris d’inserció per a aquests col·lectius. 

 



Aquesta iniciativa reitera una vegada més el compromís del Govern de les 

Illes Balears i ”la Caixa” per a la integració laboral de col·lectius en risc 

d’exclusió social mitjançant actuacions d’alt valor ambiental vinculades a la 

protecció i la gestió del medi ambient i dels espais naturals.  
 

 

Més informació:  
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Lucía Puerta: 971 178 503 / lpuerta@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Premsa Multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 
 

Departament de Comunicació del Govern de les Illes Balears 
971 176 566 / premsa@rinforma.caib.es 
 


