
 

   
  
 

 

Nota de premsa 

 
Des que es va posar en marxa el programa de reinserció social i millora del 

medi ambient, més de 300 persones desafavorides han tingut accés al món 

laboral  

 

L’Obra Social ”la Caixa” i la Comunitat 
de Madrid proporcionaran feina  

a persones en risc d’exclusió social a les 
àrees naturals de la regió 

 

• Borja Sarasola, conseller de Medi Ambient i Ordenació del Territori 
de la Comunitat de Madrid; Jesús Fermosel, conseller d’Afers 
Socials de la mateixa comunitat, i Juan Carlos Gallego, director 
territorial de ”la Caixa” a Madrid, han ratificat el compromís 
d’ambdues institucions amb el medi ambient i amb les persones en 
situació de vulnerabilitat a la regió, en la visita al projecte de 
recuperació dels boscos de ribera al Soto de Bayona. 
 

• Les dues institucions han signat un nou acord que preveu el 
desenvolupament de projectes de conservació d’espais naturals de 
la Comunitat de Madrid, als quals l’entitat financera destinarà 
250.000 euros al llarg del 2014.  

 
• Fruit d’aquesta nova col·laboració, podran accedir al món laboral 29 

persones en risc d’exclusió social que duran a terme 10 projectes 
que van des de la recuperació de fonts i tolles fins a la restauració 
de sistemes tradicionals de reg i itineraris d’accessibilitat universal, 
entre d’altres. 
 

• Des del 2006, data en què es va subscriure el primer conveni, fins 
avui s’han realitzat un total de 85 actuacions sobre el territori i s’ha 
contribuït a la inserció social de 303 persones desafavorides. 

 
• Al final del 2014, i després de vuit anys de col·laboració, l’entitat 

financera haurà destinat un total de 9,6 milions d’euros a projectes 
de restauració ambiental a la Comunitat de Madrid. 

 



 

Madrid, 12 de març de 2014. El conseller de Medi Ambient i Ordenació del 

Territori de la Comunitat de Madrid, Borja Sarasola; el conseller d’Afers 

Socials de la mateixa comunitat, Jesús Fermosel, i el director territorial de 

”la Caixa” a Madrid, Juan Carlos Gallego, han ratificat aquest matí el 

compromís d’ambdues institucions amb el medi ambient i amb les persones 

en situació de vulnerabilitat a la regió, en la visita al projecte de recuperació 

del bosc de ribera i del bosc mediterrani al Soto de Bayona, al Parc Regional 

del Sud-est. 

 

Aquest projecte s’emmarca en el conveni de col·laboració per a la integració 

laboral de persones en risc d’exclusió social a través de la millora i la 

conservació dels espais naturals de la Comunitat de Madrid. L’acord preveu 

una inversió per part de ”la Caixa” per a aquest exercici de 250.000 euros. 
 
Aquest espai té un gran interès natural, perquè està situat a la confluència 

dels rius Tajuña i Jarama. La zona està pràcticament desarbrada, i és per 

això que, dins dels programa de reinserció social i millora de parcs naturals 

de l’Obra Social ”la Caixa”, es va decidir portar a terme una pla de 

restauració de riberes, i també de millora de l’ús públic. 

 

El projecte, que s’ha desenvolupat al llarg del 2013, ha consistit bàsicament 

en l’obertura de forats i la plantació manual de 8.522 unitats de diferents 

espècies d’arbres autòctons. Els treballs ha estat a càrrec de cinc persones 

en risc d’exclusió adscrites al programa Incorpora de l’Obra Social ”la Caixa”. 

 

Nous projectes que es duran a terme al llarg del 2014: 
 

Parc Regional de la Conca Alta del Manzanares 
- Operacions de sanitat vegetal en arbres a la muntanya Coto Pesadilla. 

- Adequació i millora del sender històric Camino Schmidt, a Cercedilla 

(Montes de UP núm. 32 Pinar y Agregados).  

 

Serra de Guadarrama 
- Eliminació d’espessor de Pinus nigra i Pinus pinaster per augmentar la 

diversitat de nínxols ecològics i millorar la sanitat vegetal al MUP 

Matarrubia. 

 
Parc Regional del Curs Mitjà del Riu Guadarrama i el seu Entorn. LIC 
«Conques dels rius Alberche i Cofio» (Xarxa Natura 2000) 
- Recuperació i revaloració de petites tolles, fonts i zones humides del Parc 

Regional del Guadarrama i els espais naturals que l’envolten.  

 

Parc Regional del Sud-est 
- Tasques de control d’espècies exòtiques invasores vegetals. 



 

- Millora i enriquiment del bosc mediterrani a la muntanya consorciada de 

les riberes del riu Henares de Mejorada del Campo. 

- Millora de la biodiversitat mitjançant la introducció d’espècies lianoides a 

les arbredes i les riberes del PRS. 

. 

 
Espais naturals de la Comunitat de Madrid 
- Apostant per l’accessibilitat universal mitjançant la capacitació 

professional de grups en risc d’exclusió social. 

 

Reserva de la Biosfera Serra del Rincón 
- Treballs forestals de suport a la supervivència d’arbres singulars 

monumentals a la fageda de Montejo de la Sierra. 

 

Lloc d’Interès Comunitari (LIC): «Hortes, cuestes i erms del Sud-est de 
Madrid»  
- Restauració de la ribera i neteja del llit del riu al terme municipal de 

Villamanrique de Tajo. 

 

El programa de reinserció social i millora de parcs naturals de l’Obra 
Social ”la Caixa” es va iniciar, a la Comunitat de Madrid, l’any 2006. Els 

bons resultats obtinguts van motivar que ”la Caixa” i la Comunitat de Madrid 

continuessin col·laborant en la millora del medi ambient i la inserció de 

col·lectius en risc d’exclusió. Al final del 2014, i després de vuit anys de 

col·laboració, l’entitat financera haurà destinat un total de 9,6 milions a 

iniciatives mediambientals a la Comunitat de Madrid i haurà facilitat la 

inserció laboral de 303 persones. 

 
Compromesos amb Madrid 

 
En les circumstàncies actuals, ”la Caixa” ha reforçat el seu compromís amb 

Madrid i amb les necessitats dels madrilenys i madrilenyes, de manera que 

ha incrementat el pressupost de la seva Obra Social, que el 2013 va arribar 

als 66 milions d’euros. 

 

L’entitat ha previst mantenir aquest nivell d’inversió i activitat durant el nou 

exercici, i donar prioritat al desenvolupament de programes socials dirigits a 

pal·liar les problemàtiques més urgents i a promoure la millora de les 

condicions de vida dels col·lectius amb més dificultats. 

 
Algunes de les xifres que evidencien aquest compromís són les 
següents:  
 



 

- 8.815 infants atesos durant el 2013 a la Comunitat de Madrid a través 

del programa de superació de la pobresa infantil CaixaProinfància, que 

l’entitat desenvolupa a Madrid en col·laboració amb 31 entitats socials. Des 
del 2007, el nombre acumulat d’infants beneficiaris és de 49.479. 

 

- El programa Incorpora de foment de l’ocupació entre col·lectius amb 

dificultats va generar 1.512 oportunitats de contractació a la Comunitat 

durant el passat exercici, sumant un total de 8.597 des que es va posar en 
marxa.  
 

- Més de 127.000 persones grans van participar en alguna de les 
1.631 activitats de foment de l’autonomia, l’envelliment saludable i la 

prevenció de la dependència impulsades per l’Obra Social ”la Caixa” en 40 
centres de persones grans. 
 

- El programa d’atenció a persones amb malalties avançades de l’Obra 

Social ”la Caixa” va donar suport a 2.118 pacients i a 3.215 familiars el 
2013. Des de l’any 2009, la xifra acumulada arriba als 8.834 pacients i 

12.796 familiars.  

 

Garantir l’accés a l’habitatge, el suport a l’educació i la formació de tot tipus 

de col·lectius, la promoció de l’emprenedoria i la divulgació de la cultura i el 

coneixement, a través de CaixaForum i de les exposicions programades a la 

Comunitat, és una altra de les prioritats de la institució. 

 

 

Més informació:  

 
Àrea de Comunicació Fundació ”la Caixa” 
Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.es 

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

 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 

 


