
  

  
 

 

 Nota de premsa 
 

 
Des que es va iniciar aquesta aliança el 2006, s’han dut a terme 

80 actuacions en què han participat 491 persones en risc d’exclusió social 

 
”la Caixa” i la Diputació de Tarragona 

renoven l’acord per la recuperació d’espais 
naturals i la inserció social de persones 

desafavorides 
 
 
• El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, i la 

delegada general de ”la Caixa” a Tarragona, Empar Martínez, han 
renovat avui el seu compromís pel que fa a la conservació dels 
espais naturals de la demarcació. Des que es va posar en marxa 
l’acord el 2006, l’entitat financera hi ha destinat 7,05 milions d’euros. 
La inversió per a l’any 2013 és de 450.000 euros. 
 

• L’acord entre ”la Caixa” i la Diputació de Tarragona per al 2013 
potencia dues grans línies d’actuació —els boscos mediterranis i la 
sensibilització ecològica— i es desenvoluparà a nou comarques de 
la demarcació. El conveni impulsa actuacions que ajuden a 
minimitzar els efectes del canvi climàtic i a preservar la biodiversitat. 

 
• Les 491 persones en risc d’exclusió social greu que han participat 

fins ara en els treballs pertanyien a col·lectius de persones amb 
discapacitat psíquica o malaltia mental severa, o d’aturats de llarga 
durada, entre altres. Amb la renovació d’aquest acord també es 
facilitarà l’accés al món laboral a col·lectius de joves que s’estan 
formant i que eren a l’atur. 

 
• Els nou projectes que es duran a terme el 2013 se centren 

bàsicament en accions de prevenció d’incendis, recuperació de 
zones calcinades pel foc (com a Rasquera o els Ullals de Baltasar), 
neteja de rieres, recuperació de pastures i conservació de la flora 
autòctona.  
 



  

• Amb totes aquestes accions, l’Obra Social ”la Caixa” i la Diputació 
de Tarragona facilitaran l’accés al món laboral a 51 persones en risc 
d’exclusió. 
 

 
Tarragona, 10 de maig de 2013. El president de la Diputació de Tarragona, 
Josep Poblet, i la delegada general de ”la Caixa” a Tarragona, Empar 
Martínez, han signat avui la renovació del conveni de col·laboració en 
matèria de protecció d’espais naturals de la demarcació i han valorat molt 
positivament l’aliança entre la Diputació i l’Obra Social ”la Caixa” per a la 
integració laboral de col·lectius en risc d’exclusió i la preservació de l’entorn 
natural de les comarques de Tarragona. 
 
Els bons resultats obtinguts des que es va posar en marxa aquesta iniciativa 
el 2006 han motivat que totes dues institucions ampliïn el seu compromís 
impulsant sobretot accions que minimitzin els efectes del canvi climàtic. En 
aquest sentit, destaca l’esforç que es farà en la preservació dels boscos per 
prevenir incendis forestals i en la recuperació dels espais que ja han patit les 
conseqüències del foc. 
 
Al llarg d’aquest any s’actuarà a nou comarques de la demarcació de 
Tarragona i es duran a terme nou projectes dividits en els àmbits següents:  

 
Ribera d’Ebre 
 
Segona fase dels treballs forestals en terrenys afectats per l’incendi de 
Rasquera, un espai d’interès natural de la serra de Cardó. Amb la finalitat 
d’afavorir el rebrot i la germinació d’herbàcies a la zona cremada s’eliminarà 
el matollar i els plançons cremats. Cinc persones obriran zones de pastura 
per tal que hi pugui entrar el bestiar i zones de sembra per millorar la fauna 
autòctona.  
 

 
Baix Camp i Ribera d’Ebre 
 
Recuperació de senders estratègics per a la prevenció d’incendis 
forestals i per a l’ús públic al perímetre de protecció prioritària (PPP) 
ET2 Tivissa-Vandellòs-Llaberia-Pradell. Es farà el desbrossament, 
l’adequació del ferm i la marca de pintura en senders abandonats. Es crearan 
cinc senders estratègics per prevenir incendis. Els treballs els duran a terme 
un grup de cinc persones del Taller Baix Camp, una entitat d’inserció 
sociolaboral. 
 
Tarragonès 
 



  

Recuperació dels ecosistemes fluvials i retorn a l’estat ecològic natural 
del torrent de les Fontanilles, a la Nou de Gaià. El desbrossament del 
canyar, el control del rebrot de la canya, la reforestació del bosc de ribera i 
l’eliminació de les deixalles són algunes de les tasques que faran set 
persones en risc d’exclusió de l’associació Aurora, Centre Especial de 
Treball. 
 
Actuacions forestals per a la prevenció d’incendis als accessos als 
boscos de l’Aguilera i el Botjar, entre els termes de Creixell i Roda de 
Berà. El projecte se centra a mantenir en bon estat les franges de protecció 
contra incendis, els camins i els senders de l’entorn forestal; a reduir la 
densitat combustible del sotabosc amb la disminució consegüent d’emissions 
de CO2, i a millorar la neteja de la zona. L’actuació anirà a càrrec de sis 
persones que pateixen discapacitat psíquica o malaltia mental de la Fundació 
Onada. 
 

Tarragonès – Alt Camp 
 
Neteja i restauració fluvial de dos trams de les lleres dels rius Francolí i 
Gaià. Les actuacions es faran a dos termes municipals: el de Vila-rodona i el 
de Solivella. Les tasques que es desenvoluparan inclouen des de l’eliminació 
d’espècies invasores i la regeneració d’espècies autòctones fins a la neteja 
de brossa i la tala d’arbres morts. Cinc persones de la Fundació Ginac, que 
insereix persones amb discapacitat psíquica, duran a terme aquestes 
tasques. 
 

Baix Penedès 
 
Actuació de millora i neteja de franges de protecció contra incendis a la 
urbanització Talaia Mediterrània, al municipi de la Joncosa del Montmell 
(Baix Penedès). Millorar i mantenir les franges de protecció contra incendis 
per minimitzar els riscos de propagació del foc, podar les capçades dels 
arbres i netejar la brossa i els abocaments són les accions que duran a terme 
cinc persones de la Fundació Santa Teresa del Vendrell.  
 

Montsià 
 
Protecció i conservació de la flora autòctona i acotació dels espais de 
nidificació a l’illa de Buda i els Ullals de Baltasar (Parc Natural del Delta 
de l’Ebre). S’eliminaran espècies foranes i es plantaran 700 arbres 
d’espècies autòctones per crear pulmons verds i oxigenar la zona. També es 
faran treballs de recuperació de la zona que es va cremar al mes de març 
passat. Sis persones de la Fundació Pere Mata duran a terme totes aquestes 
tasques. 
 



  

Priorat 
 
Actuacions de prevenció d’incendis i creació de franges de protecció 
als espais naturals del Baix Priorat. Amb la finalitat de millorar aquestes 
àrees, cinc persones de l’EIS Serra de Llaberia, SL faran treballs de 
desbrossament, aclarida i eliminació de peus d’arbres caiguts, i també 
tasques de divulgació i sensibilització ambiental mitjançant visites escolars.  
 
Baix Ebre 
 
Actuacions d’ús públic i millora forestal i recuperació de pastures al 
Parc Natural dels Ports. Recuperar pastures per crear hàbitats idonis per a 
la fauna salvatge és un dels objectius principals d’aquest projecte, que també 
inclou la millora de l’ús públic de la Font Vella i l’adequació d’aquesta zona de 
lleure. Aquestes són algunes de les tasques que durà a terme un grup de set 
persones de l’Associació Acció Social Terres de l’Ebre. 

 
 
 

RESUM DEL CONVENI OBRA SOCIAL ”LA CAIXA” – DIPUTACIÓ 2006-2012 
 
 

Total d’actuacions dutes a terme  80 

Total de persones inserides laboralment 491 
- Persones amb discapacitat psíquica 181 
- Persones amb malaltia mental severa 75 
- Persones amb discapacitat física 3 
- Presos i preses en situació de tercer grau  28 
- Persones drogodependents o alcohòliques 2 
- Empreses d’inserció sociolaboral (EIS) 18 
- Dones 59 
- Homes més grans de 45 anys 73 
- Altres persones en risc d’exclusió social  52 
- Llocs de treball consolidats dins les fundacions 15 

Fundacions o associacions que hi han 
col·laborat 

9 
 

Comarques on s’ha actuat 10 

Parcs naturals on s’ha incidit 
- Parc Natural del Delta de l’Ebre 
- Parc Natural de la Serra de Montsant 
- Parc Natural dels Ports 

3 
 
 

PEIN / Altres zones naturals 
- Serra de Llaberia 
- Àrea del Montmell 
- Muntanyes de Prades 
- Àrea d’Escornalbou 
- Zona dels alzinars del Catllar 
- Mas de Forès 

6 



  

 
 
Més informació: 
Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Núria Velasco Ribera: tel. 977 252 214 mnvelasco@lacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
 
Gabinet de Premsa de la Diputació de Tarragona 
Elies Pujol: tel. 977 296 616 
premsa@diputaciodetarragona.cat 

 
 
 


