
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

         Nota de premsa 

 
 

Des que es va posar en marxa el programa, 214 persones  

en situació desafavorida han tingut accés al món laboral  

a través de 48 projectes mediambientals  

 
 

La Diputació de Guipúscoa i ”la Caixa” 
col·laboren en la conservació dels recursos 

naturals i faciliten feina a 25 persones  
en risc d’exclusió  

 
• El diputat d’Innovació, Desenvolupament Rural i Turisme de la 

Diputació Foral de Guipúscoa, Jon Peli Uriguen, i la directora 

d’Institucions de ”la Caixa” a Guipúscoa, Elixabet Aizpurua, han 

signat un nou conveni de col·laboració que permetrà dur a terme 

diferents actuacions de recuperació d’espais naturals al llarg del 

2014.  

 
• L’acord inclou sis programes de regeneració de lleres i torberes, 

a més de la cura del sender i el mirador d’Algorri, entre altres 

projectes. La realització d’aquestes tasques facilitarà la creació 

de 25 llocs de treball entre col·lectius en risc d’exclusió. 

 
• L’entitat financera destinarà 100.000 euros a la realització de 

diferents actuacions de recuperació d’espais naturals a 

Guipúscoa. Durant els vuit anys de col·laboració entre ambdues 

institucions, ”la Caixa” ha destinat més de 2,5 milions d’euros a 

projectes d’aquestes característiques a la zona.  

 
 
Donostia, 21 de novembre de 2013. La Diputació Foral de Guipúscoa i 

l’Obra Social ”la Caixa” han acordat quins són els programes que portaran a 

terme en col·laboració el 2014. El diputat d’Innovació, Desenvolupament 

Rural i Turisme de l’esmentada diputació, Jon Peli Uriguen, i la directora 

d’Institucions de ”la Caixa” a Guipúscoa, Elixabet Aizpurua, han signat un 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

nou conveni de col·laboració, el vuitè, que permetrà emprendre treballs 

d’interès general a diferents punts del territori. Els sis programes acordats 

entre la Diputació i ”la Caixa” els gestionarà la Direcció de Muntanyes i Medi 

Natural del Departament d’Innovació, Desenvolupament Rural i Turisme. 

 

L’actuació més innovadora prevista per al 2014 és la recuperació i valoració 

dels arbres singulars de Guipúscoa, i s’hi destinaran 20.000 euros. En 

aquest territori s’han catalogat deu exemplars d’arbres que, per les seves 

característiques extraordinàries o destacables (mida, edat, història, bellesa, 

situació, etc.), mereixen una protecció especial: 

 

1. Quercus ilex d’Aizarnazabal 

2. Quercus suber de Getaria 

3. Pseudotsuga menziesii d’Albiztur 

4. Magnolia grandiflora de Bergara 

5. Sequoiadendron giganteum d’Arrasate 

6. Fagus sylvatica d’Altzo 

7. Quercus ilex de Donostia 

8. Quercus robur de Donostia 

9. Taxus baccata d’Aia 

10. Ginkgo biloba d’Hernani 

 

La varietat d’espècies i tipus de localització d’aquests exemplars és molt 

diversa. Sis estan en terrenys privats i quatre en terrenys públics. Quatre 

d'aquests arbres es troben en un entorn forestal i la resta en entorns més o 

menys urbanitzats. Sis dels exemplars són d'origen natural i els altres quatre 

plantats. En el cas de la major part d’aquests arbres, el motiu principal de 

catalogació és l’edat o la mida, tot i que en alguns casos hi han intervingut 

motius històrics o culturals.  

 

Atesa la importància de preservar i mantenir de manera adequada aquests 

arbres, es proposen diferents actuacions, entre les quals cal destacar 

l’avaluació del seu estat, i diverses actuacions amb vista a la seva 

conservació i per donar a conèixer i revalorar aquests arbres singulars 

mitjançant la col·locació de panells. 

 

 

Torberes, escapçades i Geoparc 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Dels cinc programes subvencionats per ”la Caixa”, un se centrarà en la 

restauració ecològica del riu Araxes, dos es dedicaran a la millora dels 

hàbitats de les torberes d’Antxotesaroia (Aiako Harria) i Usabelartza 

(Andoain), un altre es durà a terme a Aralar, on s’executarà una escapçada 

de regeneració i, finalment, s’emprendrà l’habilitació per a ús públic del 

sender i mirador d’Algorri al Geoparc. 
 
 

Lloc Programes Euros Feines 

Guipúscoa 
Recuperació i revaloració dels 
arbres singulars de Guipúscoa 

20.000 4 

Tolosa 
Restauració ecològica del riu 

Araxes 
15.000 4 

Aiako 
Harria 

Millora de l’hàbitat higrotorbós 
d’Antxotesaroia 

20.000 5 

Andoain 
Actuacions de millora en la torbera 

d’Usabelartza 
15.000 4 

Geoparc 
Habilitació per a ús públic del 

sender i mirador d’Algorri 
20.000 5 

Aralar 
Escapçada de regeneració a 

bosquets relictes d’Aralar 
10.000 3 

 TOTAL 100.000 25 

 

 

”la Caixa”, compromesa amb Guipúscoa 

 

”la Caixa” i la Diputació Foral de Guipúscoa col·laboren des de fa vuit anys 

en diferents programes que tenen com a eixos fonamentals el compromís 

social i la defensa del medi ambient. En total, al llarg d’aquests vuit anys 

l’entitat financera ha destinat 2,55 milions d’euros a aquests programes, de 

manera que ha facilitat l’accés al món laboral a 214 persones en risc 

d’exclusió i ha realitzat un total de 48 accions.  

 

Amb aquest conveni, ”la Caixa” ratifica una vegada més el seu compromís 

amb el territori de Guipúscoa. Els sis programes d’actuació oferiran feina a 

més de 25 persones procedents de col·lectius en risc d’exclusió al llarg del 

2014. 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Més informació: 

 
Departament d’Innovació, Desenvolupament Rural i Turisme de la 
Diputació Foral de Guipúscoa 
Tel. 943 112 351 | +34 681 379 715 
 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Juan José Ortiz: 944 358 084 / 659 233 506 / jjortiz@lacaixa.es  

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  

 
 


