
 

 

 

  
 

 

Nota de premsa 

 

Aquesta iniciativa s’emmarca dins del conveni entre les dues institucions i ha 

suposat una inversió per part de ”la Caixa” de més de 670.000 euros 

 

 

L’Obra Social ”la Caixa” i la Diputació de 
Barcelona presenten el projecte de gestió 

agroforestal i de prevenció d’incendis  
al Parc del Garraf 

 

• La millora dels hàbitats forestals i la creació i el manteniment 

d’espais oberts i punts d’aigua per a la fauna són actuacions 

fonamentals per millorar els hàbitats, prevenir incendis i afavorir 

el creixement dels boscos. La pèrdua progressiva dels conreus i 

la desaparició de la ramaderia han motivat en gran part l’abandó 

de les masses boscoses i, consegüentment, l’augment del 

nombre d’incendis forestals. 

 

• El Parc del Garraf no és una excepció. Els anys 1982 i 1994, dos 

importants incendis forestals van cremar en conjunt més de 

14.000 hectàrees al parc. Es tracta d’una zona on els incendis 

reincidents han afectat de manera molt negativa els sistemes 

naturals. Per tal de prevenir i millorar aquesta situació, l’Obra 

Social ”la Caixa” i la Diputació de Barcelona, dins del seu conveni 

de col·laboració, han portat a terme un projecte agroforestal i de 

prevenció d’incendis. 

 

• Les accions han consistit prioritàriament a reduir l’excés de 

densitat de les zones forestals, estabilitzar la massa forestal, 

potenciar la biodiversitat, millorar la disponibilitat d’aigua i 

promoure la pastura com a activitat de prevenció d’incendis. 

 



• La zona d’actuació es localitza al sector central del Parc del 

Garraf, al voltant de les finques públiques de Can Vendrell, Jafre, 

Can Grau i el Corral de l’Esquerrà.  

 

 

Barcelona, 19 de març de 2013.- El director general de la Fundació ”la Caixa”, 

Jaume Lanaspa, i el diputat d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de 

Barcelona, Joan Puigdollers, han presentat avui el projecte de gestió 

agroforestal del Parc del Garraf. Una iniciativa que s’emmarca dins del conveni 

de col·laboració entre les dues entitats i que té un doble objectiu, la millora de 

les àrees naturals i la inserció de persones en risc d’exclusió.  

 

El projecte ha tingut com a objectius principals dur a terme treballs forestals de 

millora (aclarides) als boscos de pi blanc de regeneració natural, incidir 

positivament en la prevenció d’incendis amb la reducció del combustible 

vegetal, potenciar la biodiversitat amb la creació d’espais oberts, crear zones 

de pastura complementàries per promoure-la com a activitat econòmica i 

millorar la disponibilitat d’aigua per a aquests ramats i per a la fauna del parc. 

Paral·lelament, també s’han executat treballs de restauració al cobert existent 

de Can Vendrell, un punt estratègic per tancar el primer ramat que s’ha 

instal·lat al parc. 

 

La zona d’actuació es localitza al sector central del parc, al voltant de les 

finques públiques de Can Vendrell, Jafre, Can Grau i el Corral de l’Esquerrà. En 

total, s’han dut a terme actuacions a 300 hectàrees de bosc (aclarides de 

boscos joves de pi blanc), s’han recuperat 45 hectàrees de conreus i pastures a 

tot el parc (antigues zones de conreu que s’havien abandonat), s’han fet 

plantacions a 4 hectàrees de zones cremades sense regeneració natural, s’han 

construït 30 refugis per a la fauna (vedrunes fetes amb troncs, branques, 

soques i terra), s’han recuperat 4 punts d’aigua, s’ha instal·lat un dipòsit d’aigua 

de 20.000 litres i s’ha restaurat un cobert per al ramat (a Can Vendrell). 

Complementàriament, també s’han executat més de 20 quilòmetres de 

seccions de servei (tallades i estassades a les vores de les carreteres) als 

camins principals que travessen les zones de treball, dins les tasques de 

prevenció d’incendis. 

 

Aquestes accions s’han dut a terme a través del desenvolupament de nou 

projectes inclosos en l’esmentat conveni, segons el qual les feines es van 

començar l’any 2005 i està previst que acabin durant el 2013. El pressupost 

total invertit al Parc del Garraf en aquests treballs ha estat de 670.360,57 euros. 

Durant el primer trimestre del 2013 s’executarà el projecte de gestió per a la 

recuperació de zones afectades per incendis forestals, amb un pressupost de 

153.565,18 euros, que tindrà una inversió total de 823.925,75 euros un cop 

acabat. 

 



Una vegada enllestides aquestes feines de millora dels hàbitats i dels espais 

agroforestals, s’ha introduït un ramat de cabrum que pasturarà durant tot l’any a 

les finques de Can Vendrell i Jafre. El ramat, de 70 cabres, que es pretén 

ampliar en breu a 200, és la primera experiència que obrirà la porta a la 

introducció de dos ramats més de 200 caps cada un (ovelles i cabres), i que 

pasturaran molt aviat a les finques de Can Grau, el Corral de l’Esquerrà, la 

Mesquita i Can Vendrell. La introducció d’un ramat de cabres al parc té com a 

objectius la gestió natural del paisatge i el control natural del creixement del 

sotabosc a baix cost i amb un impacte ambiental baix. A més, afavoreix una 

alimentació natural i de qualitat per als ramats, al mateix temps que aporta 

beneficis socioeconòmics a la població local. 

 

La intenció final del projecte és que amb aquest conjunt d’actuacions 

s’aconsegueixin posar en marxa activitats econòmiques rendibles (en aquest 

cas, ramaderes) que tinguin continuïtat en el temps, de manera que es generin 

llocs de treball i es mantinguin uns sistemes naturals i uns paisatges més rics, 

diversos i resistents davant les pertorbacions. 

 

Han dut a terme les actuacions dues empreses especialitzades de la zona, 

Forestals del Garraf, SCCL i Serveis Forestals Esteve, i l’empresa d’inserció 

Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), que treballa amb reclusos de 

tercer grau penitenciari. A través d’aquesta empresa han participat en els 

diferents projectes 66 treballadors de col·lectius en risc d’exclusió. 

 

Actuacions realitzades en aquest projecte 

 

o Aclarides en boscos de pi blanc en fase de regeneració que presenten 

densitats elevades (superiors a 1.500 peus/hectàrea). 

o Selecció de tanys d’alzina en zones amb presència d’aquesta espècie. 

o Poda de les branques inferiors dels pins i les alzines seleccionats. 

o Eliminació de les restes vegetals procedents de les aclarides, de la 

selecció de tanys i de la poda a les zones totalment o parcialment 

mecanitzables i trossejament a les zones no mecanitzables. 

o Eliminació per trituració de les restes vegetals a 20 metres a banda i 

banda dels camins principals. 

o Realització de la secció de servei o obertura de caixa als camins 

principals eliminant tota mena de vegetació en una amplada d’1,5 metres 

a banda i banda de les pistes. 

o Recuperació i/o manteniment d’espais oberts (antigues zones de 

conreu). 

o Recuperació i/o millora de l’estat de diversos punts d’aigua situats a les 

àrees de treball. 

o Restauració d’un cobert a Can Vendrell com a punt de reunió del ramat 

que pasturarà a les zones treballades, i construcció d’un tancat al voltant 

d’aquest lloc. 



o Construcció d’un punt d’aigua (abeurador) per al ramat. 

o Realització de plantacions forestals en zones cremades sense 

regeneració de la vegetació. 

 

 

Una sòlida aliança que es prorroga fins al 2014 

 

En el marc de la presentació d’aquest projecte, el director general de la 

Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, i el diputat d’Espais Naturals i Medi 

Ambient de la Diputació de Barcelona, Joan Puigdollers, han signat un 

nou conveni de col·laboració per al desenvolupament del programa de 

conservació dels espais naturals protegits gestionats per la Diputació de 

Barcelona per als anys 2013 i 2014. 

 

La inversió de l’entitat financera per a aquests dos anys serà d’1.300.000 

euros, gràcies als quals es podran desenvolupar 11 projectes de 

conservació i millora del medi natural, mitjançant la gestió forestal, la 

recuperació d’espais oberts, la restauració d’espais degradats o l’impuls de 

les energies renovables, entre altres accions, en el conjunt dels parcs. 

Aquestes iniciatives facilitaran l’accés al món laboral de prop de 130 

persones en risc d’exclusió. 

 

El programa, igual com en anys anteriors, tindrà un caràcter social molt 

marcat, i la major part de les actuacions que preveu les executaran 

empreses del tercer sector que treballen amb col·lectius en risc d’exclusió 

social. Així mateix, els projectes incorporen elements vinculats al 

desenvolupament socioeconòmic, per tal d’estimular l’activitat econòmica i la 

creació de llocs de treball, i millorar la qualitat de vida de les persones.  

  

La col·laboració entre l’Obra Social ”la Caixa” i la Diputació de Barcelona es 

va iniciar l’any 2005, i durant aquests vuit anys s’han invertit 20.500.000 

d’euros a la Xarxa de Parcs Naturals. 

 

Gràcies a aquest acord, al llarg d’aquests vuit anys s’han pogut dur a terme 

208 projectes i s’ha facilitat l’accés al món laboral a 889 persones en risc 

d’exclusió. 

 

 

Més informació:  

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”  

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / Iroch@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial/  

 

Sala de premsa multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  



 

Servei de Premsa de la Diputació de Barcelona  

Glòria Santamaria: 934 022 094 / 648 200 043 / santamariacg@diba.cat  


