
 
 
 

 
 

Nota de premsa 

 
 

Prop de 200 persones desafavorides han accedit al món laboral gràcies 
al programa de conservació i millora d’àrees naturals  

 
 

”la Caixa” i la Xunta de Galícia renoven  
el seu compromís amb la millora dels espais 
naturals protegits de Galícia i la integració 

laboral de col·lectius en risc d’exclusió 
 

 

• El conseller de Medi Ambient, Territori i Infraestructures de la 

Xunta de Galícia, Agustín Hernández, i el director territorial de 

”la Caixa” a Galícia, Marc Arthur Benhamou, han signat avui la 

renovació per a l’exercici vinent del conveni de col·laboració entre 

les dues entitats iniciat el 2007, al qual l’entitat financera ha 

destinat un total de 6,1 milions d’euros en aquesta comunitat 

autònoma. 

 

• L’esmentada Conselleria i ”la Caixa” renoven d’aquesta manera el 

seu compromís amb la millora del medi ambient i el foment de 

l’ocupació de persones en risc d’exclusió social. En els últims sis 

anys, 195 persones desafavorides han estat inserides en el món 

laboral normalitzat, i s’han dut a terme 135 projectes en espais 

protegits de la comunitat gallega. 

 

• Al llarg d’aquest any es duran a terme diferents iniciatives que 

inclouen des de la conservació i la gestió d’hàbitats fins al 

condicionament d’espais i la protecció d’espècies. L’entitat 

financera hi destinarà 350.000 euros. 

 

Santiago de Compostel·la, 1 de març de 2013. El conseller de Medi 

Ambient, Territori i Infraestructures de la Xunta de Galícia, Agustín 

Hernández, i el director territorial de ”la Caixa” a Galícia, Marc Arthur 

Benhamou, han signat avui la renovació per a l’exercici vinent del conveni de 

col·laboració entre les dues entitats iniciat el 2007, al qual l’entitat financera 

ha destinat un total de 6,1 milions d’euros en aquesta comunitat autònoma. 

 



Des del 2007, any de la signatura del conveni de col·laboració entre l’Obra 

Social ”la Caixa” i la Xunta de Galícia, s’han fet efectives 135 actuacions en 

matèria de millora dels espais naturals gallecs protegits.  

 

Els bons resultats del programa de l’Obra Social ”la Caixa” de conservació i 

millora d’àrees naturals i inserció de persones en risc d’exclusió, desenvolupat 

en col·laboració amb la Xunta de Galícia, han motivat que un any més es 

continuï treballant en el desenvolupament i l’execució d’actuacions per a la 

protecció, conservació i millora del medi ambient, com també en la facilitació 

de l’accés al món laboral de col·lectius que presenten més dificultats per a la 

seva inserció laboral.  

 

Balanç del conveni  

 

Al llarg dels sis anys del conveni, s’han dut a terme accions molt diferents que 

inclouen, entre d’altres, el condicionament de les àrees naturals per a ús 

públic, l’eradicació d’espècies invasores i actuacions de reforestació i millora 

mediambiental. 

 

En total són 135 projectes que han permès que més de 195 persones 

desafavorides accedissin al món laboral. S’ha acomplert així el doble objectiu 

del programa: conservació i millora d’àrees naturals, i integració laboral de 

col·lectius en risc d’exclusió social 

 

La renovació de l’últim conveni 2011-2012 ha suposat la realització de 26 

actuacions i la inserció en el món laboral de 127 persones en risc d’exclusió. 

Entre aquestes iniciatives destaquen projectes de protecció d’hàbitats fluvials 

i boscos de ribera, restauració d’àrees degradades, ordenació i 

condicionament d’àrees d’ús públic, optimització i condicionament de rutes i 

xarxes de camins, i també gestió d’hàbitats i zones sensibles per a la fauna i 

la flora amenaçades. Aquestes accions es desenvoluparan a la Xarxa 

Gallega d’Espais Naturals Protegits.  

 

Més informació:  

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Ion Antolín Llorente: 981 126 537 / ifantolin@lacaixa.es 

Irene Roch: 934 046 027 / iroch@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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