
 

           Nota de premsa 

 
Més de 80 persones en risc d’exclusió tindran accés al món laboral  

al llarg del 2013 gràcies a aquest acord 
 

 

”la Caixa” i la Diputació de Girona renoven  
la seva aliança per a la integració laboral  

de col·lectius en risc d’exclusió social mitjançant 
actuacions d’alt valor mediambiental  

 
 

• El president de la Diputació de Girona, Joan Giraut, i la delegada 
general de ”la Caixa” a Girona, Maria Alsina, 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 aquest acord, el 2006, 
s’han realitzat 85 actuacions i s’han inserit en el món laboral més de 
500 persones. 

 
• Fruit del nou acord, ”la Caixa” destinarà, al llarg d’aquest any, 450.000 

euros a la realització de 14 projectes de millora i recuperació dels 
espais naturals de les comarques de Girona, que suposaran la inserció 
en el món laboral de més de 80 persones. 

 

• Entre els nous projectes cal destacar totes aquelles accions que es 
destinaran tant a recuperar zones cremades a l’Alt Empordà com a 
crear franges de baixa combustibilitat per prevenir incendis forestals a 
l’Albera i als massissos de les Gavarres i d’Ardenya-Cadiretes, entre 
altres. 

 
 
Girona, 28 de maig de 2013. La Diputació de Girona i ”la Caixa” han signat un 

nou conveni de col·laboració en matèria d’espais naturals. L’acord té un doble 

objectiu: d’una banda, desenvolupar actuacions per a la conservació i la 

defensa del medi ambient, i, de l’altra, afavorir la integració de col·lectius en 

risc d’exclusió social. L’acord també vol incidir en el fet de donar a conèixer el 

patrimoni natural i la biodiversitat de les comarques de Girona. 

 

El conveni ha estat signat pel president de la Diputació de Girona, Joan Giraut, 

i la delegada general de ”la Caixa” a Girona, Maria Alsina. Durant l’acte de 

signatura, Joan Giraut ha destacat que l’acord permetrà recuperar sectors 



afectats pel gran incendi forestal de l’estiu passat a l’Alt Empordà, així com 

garantir l’estabilitat i la maduresa d’altres hàbitats naturals de les comarques 

gironines. En aquest sentit, Maria Alsina ha assenyalat la incidència social de 

l’acord, ja que, per dur a terme les actuacions mediambientals, es prioritzarà la 

contractació de persones socialment desfavorides i en risc d’exclusió social. 

 

El pressupost total per fer les actuacions previstes al conveni és de 450.000 

euros, que la Fundació ”la Caixa” aportarà a la Diputació de Girona per tal que 

aquesta elabori un programa de treball i s’encarregui de gestionar-lo i executar-

lo. L’acord preveu que es duran a terme actuacions en els camps següents: 

millora dels hàbitats forestals i prevenció d’incendis; manteniment d’hàbitats 

d’interès natural; millora d’espais fluvials, aiguamolls i formacions de ribera; 

restauració d’àrees degradades; 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, i foment de la sensibilització 

ambiental mitjançant sistemes d’informació i formació.  

 

Cal destacar totes aquelles accions que es destinaran tant a recuperar zones 

cremades a l’Alt Empordà, principalment rieres afectades, com a crear franges 

de baixa combustibilitat per prevenir incendis forestals a l’Albera i als 

massissos de les Gavarres i d’Ardenya-Cadiretes, entre altres. 

 

A més, també es preveuen diverses actuacions de recuperació de prats i 

pastures en àrees rurals com ara l’alta Garrotxa, el Ripollès i el Matagalls. 

Aquestes actuacions tenen una triple finalitat: d’una banda, mantenir i potenciar 

l’activitat ramadera, actualment en recessió; d’altra banda, recuperar espais 

oberts favorables a determinades espècies de flora i fauna, i finalment, crear 

àrees segures per al treball dels bombers en cas d’incendis forestals.  

 

Balanç del conveni anterior (2012) 
 

El conveni 2012 entre la Diputació de Girona i ”la Caixa”, signat en les mateixes 

condicions que aquest últim, va permetre inserir 89 persones en el món laboral 

i dur a terme 20 actuacions. Els projectes són tan diversos que inclouen des de 

la millora de la vegetació de ribera afectada pels incendis forestals, l’eliminació 

de flora exòtica invasora i la recuperació de dunes degradades al litoral gironí, 

fins a la recuperació de pastures al Matagalls i la protecció de peixos autòctons 

als rius i les rieres de la demarcació. 

 
Més de 500 persones han millorat els espais naturals de la demarcació 
durant els darrers set anys 
 



Des que es va posar en marxa aquest programa de conservació i millora el 

2006, ara fa set anys, entre ”la Caixa” i la Diputació de Girona, l’entitat 

financera ha destinat 7,05 milions d’euros a la realització de 85 projectes 

mediambientals en espais naturals de la demarcació de Girona, en els quals 

han treballat 538 persones en risc d’exclusió. El nou conveni representarà 

l’aportació de 450.000 euros més a actuacions d’aquestes característiques al 

llarg del 2013, i es preveu que això suposi la inserció laboral d’unes 85 

persones més.  

 

ANNEX 
 
Nous projectes aprovats en el marc del conveni 2013 
 
Fins avui, s’ha aprovat la realització dels projectes següents en el marc del nou 
conveni que avui signen la Diputació de Girona i l’Obra Social ”la Caixa”: 
 
 

Concepte Localització 

Creació d’una franja de baixa combustibilitat a la muntanya de 
Portbou i d’una infraestructura ramadera per al seu manteniment: 
desenvolupament del PRINCALB (Pla de prevenció d’incendis 
forestals transfronterers a l’Albera i cap de Creus).  

Muntanya de Portbou 

Recuperació d’elements d’interès per a la fauna aquàtica a la vall de 
Sant Daniel (EIN Gavarres – terme municipal de Girona): recuperació 
d’una bassa d’aigua dolça i del seu entorn a la font Martina. 

EIN de les Gavarres 

Control i eliminació de fauna exòtica a rieres i torrents de les 
comarques de Girona: eliminació del cranc americà i el peix sol, 
espècies exòtiques que afecten la diversitat autòctona.  

Diverses rieres i torrents 
de la demarcació de 
Girona 

Actuacions de millora en espais oberts a la finca del Matagalls 
(propietat de la Diputació de Girona): recuperació de pastures dins el 
Parc Natural del Montseny per mantenir l’activitat pastoral en aquest 
sector i preservar la diversitat florística i faunística característica 
d’aquests hàbitats. 

Parc Natural del 
Montseny 

Actuacions de millora en rodals forestals de fageda i diversificació 
d’estructures forestals a la finca del Matagalls: manteniment 
d’estructures arbòries velles per crear més diversitat forestal, i 
obertura de clarianes per afavorir espècies de flora i fauna 
característiques d’aquests hàbitats. 

Parc Natural del 
Montseny 

Recuperació de pastures i espais oberts a la Vall d’en Bas: 
recuperació de pastures per mantenir l’activitat pastoral en aquest 
sector i preservar la diversitat florística i faunística característica 
d’aquests hàbitats. 

La Vall d’en Bas 

Patrocini de l’edició d’un documental sobre els Aiguamolls de 
l’Empordà: 25 anys dels Aiguamolls de l’Empordà. 

Aiguamolls de l’Empordà 

Recuperació d’espais oberts per a pastures, millora d’estructures 
forestals i senyalització dins l’EIN del Ripollès relatives a la gestió de 
l’escalada, camins, etc. 

Espais d’Interès Natural 
del Ripollès (CEINR) 



Prevenció d’incendis forestals: realització d’una franja de prevenció 
d’incendis forestals a les carenes del massís de les Gavarres. 
Ampliació de les franges existents, realitzades en part amb 
pressupost anterior del mateix conveni ”la Caixa” – Diputació de 
Girona. 

Les Gavarres 

Recuperació d’espais oberts i pastures a l’EIN de l’alta Garrotxa: 
manteniment de l’activitat pastoral en aquest sector i preservació de 
la diversitat florística i faunística característica d’aquests hàbitats, i 
reducció del risc d’incendis forestals. 

Alta Garrotxa 

Accions de millora a la riera de l’Arnera, als punts afectats per una 
erosió important a causa de la creació de pistes forestals: afavoriment 
tant de la vegetació de ribera com de la presència del cranc autòcton. 

Massís Salines-
Bassegoda 

Eliminació de flora exòtica invasora als marges de l’estany de 
Banyoles, en espais públics i consorciats: retirada de diversa flora 
invasora que competeix amb l’autòctona.  

L’Estany de Banyoles 

Recuperació d’espais oberts en zones segures, dins àrees 
estratègiques: prevenció d’incendis forestals al massís d’Ardenya-
Cadiretes. 

Massís Ardenya-
Cadiretes 

Actuacions de control de flora invasora i millora de les ribes del Ter 
en un tram del lloc d’interès comunitari (LIC) Riberes del Baix Ter, als 
termes municipals de Bescanó, Sant Gregori, Salt i Girona. 

Riu  Alba-Ter 

 

 
Més informació:  
Servei de Protocol, Premsa i Comunicació 
Diputació de Girona 
Comunicacio@ddgi.cat / Tel. 972 185 038 
 
 
Àrea de Comunicació de ”la Caixa” a Girona 
Ester Hernández ester.hernandez@lacaixa.es / Tel. 972 413 102  
http://www.lacaixa.es/obrasocial/  
 
Sala de premsa multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 


