
 
 
 

 
 

Nota de premsa 

 

Des que el programa es va posar en marxa, més de 150 persones  
en situació desafavorida han tingut accés al món laboral  

a través de 37 projectes mediambientals 
 

La Diputació i ”la Caixa” milloraran el medi 
forestal de Biscaia i proporcionaran feina  

a 16 persones en risc d’exclusió  
 
 

• La diputada foral d’Agricultura, Irene Pardo, i el director executiu 
territorial de ”la Caixa” a Euskadi i Cantàbria, Juan Pedro Badiola, 
han signat la renovació del conveni de col·laboració entre ambdues 
entitats, iniciat el 2006, al qual l’entitat financera ha destinat, fins 
avui, un total de 2,5 milions d’euros. 

 
• Durant el 2014 es desenvoluparan tres nous projectes de repoblació 

que facilitaran l’accés al mercat de treball de 16 persones en risc 
d’exclusió social. 

 
• La Diputació Foral de Biscaia i ”la Caixa” renoven així el seu 

compromís amb la millora del medi forestal i el foment de 
l’ocupació de persones en risc d’exclusió social. En els darrers vuit 
anys, s’han inserit en el món laboral normalitzat 156 persones 
desafavorides, i s’han dut a terme 37 projectes en espais naturals 
del territori històric. 

 
Bilbao, 5 de març de 2014. La diputada foral d’Agricultura, Irene Pardo, i el 

director executiu territorial de ”la Caixa” a Euskadi i Cantàbria, Juan Pedro 

Badiola, han signat la renovació del conveni de col·laboració que ambdues 

entitats mantenen des del 2006 i que aquest any està centrat en tres projectes 

de repoblació forestal que permetran la inserció laboral de 16 persones en risc 

d’exclusió social. La Diputació Foral de Biscaia i ”la Caixa” renoven el seu doble 

compromís, que es tradueix en 37 projectes de millora i conservació, i en la 

inserció de 156 persones desafavorides en el mercat laboral. L’ampliació del 

conveni suposa una inversió de 100.000 euros per part de l’entitat financera, 



que s’utilitzaran en actuacions de revegetació arbòria en muntanyes d’utilitat 

pública gestionades pel Departament d’Agricultura de la Diputació Foral de 

Biscaia als municipis d’Arriagorriaga, Galdames i Amorebieta. Les actuacions 

amb càrrec a aquest acord, que es portaran a terme durant la primavera, 

inclouen prop de 20 hectàrees. 

 

En totes aquestes tasques es donarà ocupació a persones desafavorides en 

situació o risc d’exclusió laboral i social. A partir d’aquestes línies generals, el 

Departament d’Agricultura especifica les actuacions i les zones on es poden 

dur a terme els projectes, a més d’articular les operacions tècniques que han 

de permetre executar les tasques en condicions d’eficiència i seguretat. 

 
Tres nous projectes 
 
Els tres projectes que es realitzaran amb aquests objectius es duran a terme 

durant la primavera i inclouen actuacions de revegetació arbòria en muntanyes 

d’utilitat pública gestionades pel Departament d’Agricultura de la Diputació 

Foral de Biscaia als municipis d’Arriagorriaga, Galdames i Amorebieta. 

 

El primer dels projectes, a Atsola Kanterape, una muntanya d’utilitat pública 

gestionada pel Departament d’Agricultura de la Diputació Foral de Biscaia al 

municipi d’Arriagorriaga, consistirà en la restauració de la coberta vegetal 

potencial d’alzinar cantàbric sobre una superfície de 2,5 hectàrees. El tipus de 

bosc autòcton que es vol recuperar té una presència reduïda al territori històric 

de Biscaia; les conques del riu Nervión i del Cadagua acullen només alguns 

bosquets d’aquestes característiques. Amb aquesta actuació es vol ampliar la 

superfície natural que s’ha mantingut en aquestes vessants gràcies al fort 

pendent i a l’absència de vies de treure fusta. L’espècie que s’utilitzarà en la 

repoblació és l’alzina cantàbrica. Així, se’n plantaran prop de 1.500 exemplars 

(Quercus ilex ilex), amb el tub protector i el perxell corresponents. El personal 

calculat per a dur a terme aquestes tasques és d’una brigada de cinc operaris, 

sota la supervisió d’un capatàs. 

 

Al paratge Campillos Verdes de la muntanya d’utilitat pública Grumeran, al 

municipi de Galdames, es durà a terme el segon projecte, que consistirà a 

produir una discontinuïtat en les més de 80 hectàrees de plantacions de 

coníferes per dotar la capçalera dels rierols que discorren per la muntanya 

d’una coberta vegetal de frondoses amb finalitats de protecció. Es plantaran 

4.750 plantes (Prunus avium, Acer pseudoplatanus i Sorbus aucuparia) amb els 

seus protectors tubulars i perxells corresponents. El personal calculat per dur a 

terme aquestes tasques és d’una brigada de sis operaris, sota la supervisió de 

personal del Servicio Foral de Montes. 

 



Constitueix la tercera de les iniciatives la restauració forestal d’una muntanya 

patrimonial de la Diputació Foral de Biscaia a Amorebieta que el maig del 2012 

va patir un incendi forestal que va afectar l’arbrat de pinastre (Pinus pinaster) i 

pi insigne (Pinus insignis) i va quedar totalment calcinat. Amb aquesta última 

actuació es vol revegetar la zona mitjançant espècies frondoses autòctones 

tenint en compte la vegetació potencial, roureda acidòfila, per la qual cosa les 

espècies que s’hi plantaran seran roure, bedoll, cirerer i vern per als marges del 

rierol. El nombre de plantes serà de 5.700, que repoblaran un total de 

5,2 hectàrees. El personal calculat per dur a terme aquestes tasques és d’una 

brigada de cinc operaris, sota la supervisió d’un capatàs que controli els 

treballs.  

 

 

Més informació: 
Àrea de Comunicació de ”la Caixa” 
Juan José Ortiz: 659 233 506 / jjortiz@lacaixa.es 

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

 

Sala de Premsa Multimèdia  
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