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Projectes mediambientals: una línia de treball per fomentar la integració 

de col·lectius amb dificultats 

 
El Programa d’Espais Naturals  
i Reinserció Social de ”la Caixa”  
ha permès l’accés al món laboral  

de 10.392 persones en risc d’exclusió  
 

• El Programa d’Espais Naturals i Reinserció Social de l’Obra Social 

”la Caixa” ha possibilitat fins avui l’accés al món laboral de 10.392 

persones en situació desafavorida, que han dut a terme tasques de 

conservació i minimització dels efectes del canvi climàtic en àrees 

naturals de tot Espanya.  

 

• Des que l’Obra Social ”la Caixa” va posar en marxa aquesta 

iniciativa pionera, en col·laboració amb les conselleries de Medi 

Ambient i les diputacions, s’han portat a terme 3.078 projectes de 

conservació i millora d’àrees naturals a tot l’Estat espanyol. 

 

• A la Comunitat de Madrid, 279 persones han participat en el 

programa en 71 projectes mediambientals. 

 

• El programa, al qual l’entitat financera ha destinat fins avui més de 

177,6 milions d’euros, té dos objectius prioritaris: la conservació i 

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

d’exclusió. Amb aquest programa, l’Obra Social ”la Caixa” ratifica 

un cop més el seu compromís amb les persones i amb el medi 

ambient. 

 

Madrid, 6 d’agost de 2013. El medi ambient representa un mercat social i 

laboral. El Programa d’Espais Naturals i Reinserció Social de l’Obra Social 

”la Caixa” ho ha pogut constatar després de set anys de convenis de 

col·laboració amb diferents comunitats autònomes i diputacions. Aquests 

acords han contribuït a la professionalització d’entitats en el sector de 

treballs ambientals que han possibilitat la reinserció dels seus treballadors. 

 

L’Obra Social ”la Caixa” va posar en marxa el 2005 el Programa de 

Conservació i Millora de Parcs Naturals mitjançant un primer conveni de 

col·laboració amb la Diputació de Barcelona que, més endavant, amb motiu 

de l’èxit de la iniciativa, ha complementat amb la signatura d’altres convenis 



amb les conselleries de Medi Ambient de diferents comunitats autònomes. El 

programa promou la integració sociolaboral de persones amb dificultats per 

accedir al mercat de treball a través del desenvolupament d’accions 

vinculades a la protecció i la gestió del medi ambient i els espais naturals, un 

sector emergent dins el camp de la inserció. El programa té, en aquest sentit, 

un doble objectiu: la millora i el manteniment d’espais naturals, i la reinserció 

de persones en risc d’exclusió social.  

 

Tipus d’actuacions 

 

Les actuacions dutes a terme al territori són molt variades i inclouen des del 

desbrossament i la neteja de boscos per prevenir possibles incendis, fins a la 

conservació i la millora de la flora i la fauna, passant per projectes 

d’utilització de biomassa forestal com a combustible de calderes als 

municipis propers a parcs naturals, i l’adaptació de senders per a persones 

amb dificultats de mobilitat o sensorials, amb l’objectiu de donar a conèixer el 

ric patrimoni natural que ens envolta i fomentar-ne la conservació.  

 

El perfil: dones, joves i immigrants 

 

En l’àmbit estatal, els beneficiaris del Programa d’Espais Naturals i 

Reinserció Laboral de l’Obra Social ”la Caixa” responen a una tipologia 

variada: persones amb baixa formació o escassa experiència, membres de 

famílies en situació de pobresa, víctimes de violència domèstica, homes i 

dones amb algun tipus de discapacitat, persones que han superat la 

drogodependència però no troben feina, persones recluses i exrecluses, 

joves immigrants sense habitatge després de sortir del centre d’acollida, etc. 

 

Algunes accions d’aquest programa, dutes a terme en paratges molt 

emblemàtics, són, entre altres, la restauració de les zones afectades pels 

incendis de l’agost del 2012 al Parc Natural del Moncayo (Saragossa, 

Aragó); la restauració dels aiguamolls a El Salín, a la ria de Villaviciosa 

(Astúries); tractaments silvícoles al Parc Natural de La Caldera de 

Taburiente (La Palma); l’adaptació del camí per a persones amb 

discapacitat al Parc Natural del Saja-Besaya (Cantàbria); la recuperació i la 

millora de masses de vegetació autòctona al Parc Nacional de Monfragüe 

(Càceres, Extremadura); la protecció de zones naturals especialment 

sensibles a l’impacte ocasionat per l’ús públic al Parc Natural del Delta de 

l’Ebre (Tarragona, Catalunya); la recuperació del bosc de ribera i del bosc 

mediterrani al riu Jarama, al Parc Regional del Sud-est (Madrid), i la 

conservació dels espais naturals i el foment de la biodiversitat als aiguamolls 

del Parc Natural de l’Albufera (València, Comunitat Valenciana).  

 

Més informació: 

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



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

http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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