
                 
Nota de premsa

L'Obra Social de "la Caixa" destina
més de 12 milions d'euros a medi
ambient

- La gestió mediambiental està avui al capdavant de les exigències dels
ciutadans. El nou programa de medi ambient de l'Obra Social de "la Caixa"
té per objectiu respondre eficaçment a les demandes mediambientals de la
societat.

- La recuperació d'espècies protegides, la gestió sostenible, la
sensibilització ciutadana davant de les constants agressions que sofreix el
medi i el foment de bones pràctiques per a la recuperació dels residus són
algunes de les línies prioritàries del nou programa.

- L'Obra Social de "la Caixa" posa en marxa un observatori que informarà
en temps real de l'estat de la Terra i de les darreres investigacions
mediambientals sobre el nostre planeta.

- Les accions del programa de Medi Ambient es posaran en marxa a partir
de setembre i comptaran amb un pressupost de 12,8 milions d'euros.

Barcelona, 6 de juliol de 2005. - Fidel al compromís de donar resposta a les
preocupacions de la societat, l'Obra Social de "la Caixa" posa en marxa un nou
Programa de Medi Ambient amb l'objectiu de fomentar la biodiversitat i preservar
l'entorn natural. Iniciatives centrades en la conservació i millora de la naturalesa,
programes de divulgació i sensibilització sobre la importància dels comportaments
sostenibles i recursos orientats a la conscienciació ciutadana són algunes de les
línies mestres.

Els nous programes, que començaran a funcionar a partir de setembre de 2005, es
desenvoluparan a tot el territori espanyol, a través dels centres propis de l'Obra
Social i en col·laboració amb institucions, associacions sense afany de lucre i
centres especialitzats.



Aquí, planeta Terra: recuperació i rehabilitació de fauna autòctona

Espanya és un dels països amb major diversitat d'hàbitats i compta amb 5 de les
regions biogeogràfiques de l’UE. És també un dels territoris amb major varietat
d'espècies, algunes de les quals es troben en situació d'amenaça.

Un total de 136 de les 582 espècies, la qual cosa representa un 23%, es troba en
perill d'extinció. És per això que, el programa de recuperació, rehabilitació i
reintroducció de fauna autòctona, impulsat per l'Obra Social de "la Caixa",
col·laborarà amb projectes que aprofundeixin en el coneixement biològic i ecològic
d'aquestes espècies i en la seva repoblació.

Concretament, l'Obra Social de "la Caixa" iniciarà el programa amb 5 projectes:

-  La reintroducció del trencalòs, en col·laboració amb el centre de Fauna de
Vallcalent, de Lleida.
-  La repoblació del tritó marí (charonia Lampas lampas) a través de
l'Associació Nereo, de Girona.
-  La recuperació del voltor negre, conjuntament amb el grup de Rehabilitación
de la Fauna Autóctona y su Hábitat, de Majadahonda, de Madrid.
-  La rehabilitació de l'eriçó clar, amb el Centre de Recuperació de Fauna del
parc natural de Collserola, Can Balasc, de Barcelona.
-  L'aprenentatge de mussols immadurs orfes, gràcies a la col·laboració  amb el
Centre de Recuperació de Rapaces Nocturnas Brinzal, de Madrid.

Les diferents accions del procés de reintroducció d'aquestes espècies podran seguir-
se en directe a través d'unes pantalles instal·lades en un nou espai que es crearà
als centres de l'Obra Social de "la Caixa": el Racó Mediambiental.

Allà, planeta Terra: un observatori mediambiental des dels satèl·lits de
l’ESA

Els estudis realitzats a través dels satèl·lits de l'Agència Espacial Europea (ESA)
tenen per objectiu recollir dades que permetin conèixer a fons l'estat del nostre
planeta.

L'Obra Social de "la Caixa" posa a disposició dels ciutadans els darrers resultats
d'aquestes investigacions a través de la creació d'un observatori mediambiental que
s'instal·larà a CosmoCaixa Barcelona.

La desertització mediterrània, el canvi climàtic o l'estat dels mars són algunes de
les qüestions sobre les quals proporcionarà informació el nou observatori que,
permetrà, a més, obtenir conclusions que facilitin la recerca de possibles desastres
naturals.

L'espai permetrà al gran públic "espiar" en directe el nostre planeta a través dels
satèl·lits que l'envolten i comptarà amb personal especialitzat.



Aquesta iniciativa és fruit d'un conveni de col·laboració entre l’ESA i l'Obra Social de
"la Caixa" i s'emmarca en el projecte European Space Education Resources Office
(ESERO). CosmoCaixa Barcelona en serà l'única seu a Espanya.

Sensibilització ciutadana per a un futur millor. Programa itinerant de
Sostenibilitat

Davant de la previsible magnitud dels problemes mediambientals del segle XXI,
aquest apartat del programa presenta propostes a fi d'informar i sensibilitzar els
ciutadans sobre la necessitat d'una bona gestió ambiental que incideixi en el
desenvolupament sostenible.

Les energies alternatives, l'explotació sostenible dels boscos, el canvi climàtic i la
gestió dels residus són els temes que tractaran els 4 nous projectes itinerants que,
basats en els conceptes de sostenibilitat i ecoeficiència, recorreran les localitats
espanyoles.

Cada un d'ells constarà d'una proposta expositiva, una sèrie de materials educatius
i la programació paral·lela de cicles de conferències. A més, el portal mediambiental
Paisatge permetrà, a través de la xarxa, aprofundir en aquestes temàtiques.

1.- Energies. El consum d'energia al món s'ha triplicat en els últims 60 anys i la
humanitat, per cobrir les seves necessitats, ha recorregut a l'explotació dels
recursos a gran escala. Molts d'ells, a més de no renovables, són contaminants. Per
què necessitem tanta energia?, quins problemes en genera l’ús? Aquestes i altres
preguntes trobaran resposta a través d'aquesta proposta que començarà el seu
camí a Oviedo el 15 de setembre.

2.- Els boscos. Els boscos són els ecosistemes terrestres amb la major
biodiversitat del món. En depèn l'equilibri del planeta. Entre les seves funcions
ecològiques destaquen la regulació de l'oxigen a l'atmosfera o el cicle de l'aigua. La
seva conservació és un repte de primera magnitud a què es contribuirà des
d'aquest programa.

3.- El canvi climàtic.  L'increment de les concentracions de gasos hivernacle com
ara el diòxid de carboni, el metà, els òxids nitrosos i els clorofluocarbonis està
provocant una alteració en el canvi climàtic global. Quina responsabilitat hi té
l'activitat humana? Què podem fer per evitar-ho? Aquest espai expositiu aportarà
proves científiques que donen llum sobre aquestes i altres qüestions.

4.- Residus: Cos i ciutat. Una ciutat és un organisme viu: intercanvia energia,
creix i elimina residus. El nostre cos també ho fa. A partir de mòduls interactius el
ciutadà podrà comprendre els mecanismes que es posen en marxa en els processos
de reciclatge de residus i assimilar la seva conveniència per aconseguir un equilibri
sostenible.

- El portal educatiu Paisatge: educació mediambiental a través de la xarxa.
Paisatge és un nou recurs de l'Obra Social de "la Caixa" que promou la sensibilitat
ambiental i el foment de les actituds sostenibles. Aquesta iniciativa s'integra en el
portal Educàlia i va adreçada als escolars, a les famílies i a tots els col·lectius
interessats a fomentar la millora de la qualitat ambiental. El portal permet, entre
altres alternatives, interactuar directament amb el medi a través d'uns itineraris
didàctics i analitzar l'impacte de l'activitat humana en el paisatge. Per participar-hi
només cal connectar-se a www.educalia.org.



- Recursos per a totes les edats: a escala microscòpica i sobre el terreny.

L'Obra Social de "la Caixa" dins del seu apartat de medi ambient disposa, també,
de recursos per a les famílies i escolars. El taller de micromania mostra la diversitat
de la vida a escala microscòpica en un determinat ecosistema. Programat en els
museus CosmoCaixa de Barcelona i Madrid, Micromanía ofereix la possibilitat de
contemplar aspectes de la vida que l'ull humà es incapaç de percebre i les seves
conseqüències; un gra de pol·len, les escates d'un peix... Les motxilles
mediambientals són un recurs pedagògic a disposició de les escoles orientat a
completar els continguts curriculars estudiants en l'aula sobre l'entorn natural.

El tractament i reciclatge de residus, nova prioritat de la Convocatòria
d'Ajuts a Projectes Mediambientals

Una ciutat espanyola de dimensió mitjana produeix anualment 100.000 tones de
residus. La reutilització de molts d'aquests faria possible un significatiu estalvi de
recursos naturals en benefici de la biodiversitat. L'Obra Social de "la Caixa", en la
seva última convocatòria d'Ajuts Mediambientals, inclou un nou apartat dedicat al
foment del reciclatge i la reutilització dels residus.

De les 58 iniciatives seleccionades per l'Obra Social de "la Caixa" en l'última
convocatòria de 2004, gairebé la meitat dels projectes, concretament vint-i-cinc,
tenen com a objectiu prioritari la reutilització i gestió de residus; tretze se centren
en temes de difusió i informació ambiental i dotze tracten la protecció de la
biodiversitat i la conservació d'espais naturals.

Des que l'Obra Social de "la Caixa" va posar en marxa aquesta convocatòria d'ajuts
l'any 2002, són ja 132 els projectes que s’estan desenvolupant a tot el territori
espanyol, i als quals s'han destinat 4,6 milions d'euros.

Fruit del seu compromís amb el medi ambient, la convocatòria de 2005 incrementa
el seu pressupost, que passarà dels 2,1 milions d'euros l'any 2004 fins als 2,36
milions en la propera edició.

Una aposta per la millora dels parcs naturals i la reinserció social

Col·laborar en la millora ecològica dels parcs naturals d'Espanya i promoure la
integració de persones en situació de risc d'exclusió social són els dos objectius que
persegueix el programa de Parcs Naturals de l'Obra Social de "la Caixa".

Entre les accions que impulsarà aquesta iniciativa a cada un dels parcs naturals,
destaquen la millora dels hàbitats forestals i la prevenció d'incendis, la cura dels
espais fluvials, la restauració de les àrees més degradades i l'optimització de la
xarxa d'infraestructures i de la seva senyalització.

Amb vista a la realització d'aquesta tasca, l'Obra Social de "la Caixa" donarà
prioritat a la contractació de col·lectius de persones socialment amb desavantatge,
preferentment a exreclusos i exdrogoaddictes.

Aquest programa es durà a terme a través de convenis amb les comunitats
autònomes i altres institucions públiques de què depèn la gestió d'aquests espais.



La iniciativa es va posar en marxa el març de 2005 amb la signatura d'un acord
amb la Diputació de Barcelona per realitzar actuacions als parcs naturals de la seva
xarxa. Properament, l'Obra Social de "la Caixa" preveu iniciar l'activitat en els parcs
de les comunitats de...

Per ampliar aquesta informació o concertar entrevistes
Irene Roch. Dept. Comunicació Fundació "la Caixa". Tel. 93 404 60 27
Jesús N. Arroyo. Dept. Comunicació Fundació "la Caixa". Tel. 91 484 52 73


