
 
 

       Nota de premsa 

 

Des de l’inici de l’acord de col·laboració entre les dues institucions, més 

de mil persones en risc d’exclusió han tingut accés al món laboral  

per mitjà de 230 projectes 

 

La Diputació i l’Obra Social “la Caixa” 
faciliten l’accés a nous indrets dels parcs 
naturals a persones amb mobilitat reduïda 

 

• Jaume Lanaspa, director general de l’Obra Social ”la Caixa”, i 

Joan Puigdollers, diputat d’Espais Naturals i Medi Ambient de la 

Diputació de Barcelona, han presentat avui nou material perquè 

les persones amb problemes de mobilitat puguin pujar fins al cim 

de la Mola, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 

 

• L’última novetat és la cadira tot terreny Joëlette, d’una sola roda, 

que permet que una persona amb mobilitat reduïda pugui fer 

recorreguts per terrenys no adaptats amb l’ajut de dos o més 

acompanyants que l’han de conduir. 
 

• Un exemple d'aquesta mobilitat seria accedir fins al monestir de 

Sant Llorenç del Munt, al cim de la Mola, al Parc Natural de Sant 

Llorenç del Munt i l'Obac. 

 

• La cadira Joëlette se suma a altres materials, com les bicicletes 

de mà (handbikes), les tàndems, les terceres rodes per a cadires 

de rodes o les barres direccionals, que faciliten que persones 

amb dificultats de mobilitat puguin gaudir més plenament de la 

natura. 
 

• Aquest material, juntament amb els set itineraris adaptats que hi 

ha a la Xarxa de Parcs Naturals, ha suposat per a l’entitat 

financera una inversió de 250.000 euros.  
 

• Les accions inclusives s’emmarquen en el conveni de 

col·laboració d’inserció social i millora de les àrees naturals 

entre l’Obra Social ”la Caixa” i la Diputació de Barcelona. 

Enguany, 129 persones en risc d’exclusió tindran accés al món 



laboral en el marc del conveni de col·laboració entre ambdues 

institucions.  

 

Barcelona, 3 de juliol de 2014. Jaume Lanaspa, director general de l’Obra 
Social ”la Caixa”; Jordi Nicolau, director territorial de ”la Caixa” a Barcelona;  
Joan Puigdollers, diputat d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona, i Josep Canals, tècnic d’Ús Públic del Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac, han presentat avui el nou material que el Parc 
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac posa a disposició de les persones 
amb mobilitat reduïda. Una de les novetats que incorpora el parc és la cadira 
Joëlette, d’una sola roda, que permet que una persona amb mobilitat reduïda 
pugui fer recorreguts per terrenys no adaptats amb l’ajut de dos o més 
acompanyants que l’han de conduir.  
 
La cadira la podrà fer servir gratuïtament qualsevol persona amb discapacitat 
física que vulgui fer una activitat pel parc, com per exemple pujar al monestir 
de Sant Llorenç del Munt, al cim de la Mola, un dels itineraris més populars i 
freqüentats d’aquest espai natural. 
 
Aquest servei inclusiu servirà de prova pilot per valorar-ne la introducció a la 
resta de parcs i equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Aquesta cadira s’afegeix a l’oferta actual de material adaptat de préstec per a 
persones amb discapacitat, com ara les bicicletes de mà (handbikes), les 
tàndems, les terceres rodes per a cadires de rodes o les barres direccionals. 
L’atenció personalitzada per a aquest col·lectiu, que es pot consultar en 
l’apartat d’accessibilitat del web de la Xarxa de Parcs Naturals de la 
Diputació, també engloba altres accions, com ara:  

 
Programes escolars adaptats: «Viu el parc» i «Coneguem els nostres 
parcs» ofereixen materials escolars per a estudiants amb discapacitat i grups 
d’educació especial. 
 
Material educatiu: la Guia dels parcs, els contes de «La Xara i el Pau» i 
algunes fitxes de la flora i la fauna dels parcs estan disponibles en braille, i 
també hi ha mapes tàctils. 
 

Itineraris accessibles: la Xarxa de Parcs Naturals té actualment set 
itineraris adaptats per a persones amb problemes de mobilitat o visuals. 
Aquests itineraris són als parcs del Garraf, el Montseny, Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac, Montesquiu i el Montnegre i el Corredor, i a l’espai natural de 
les Guilleries-Savassona. 



 
Jocs interactius inclusius: recursos adreçats especialment al públic jove i 
familiar, amb una audioguia del recorregut a partir del «Voices» i un joc de 
pistes per a la recerca de «tresors amagats» amb geocerca. 
 
Rutes teatralitzades inclusives: «NatUra. Un viatge pels sentits», al Parc 
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i «Aigua, un viatge pels cinc 
sentits», al Parc Natural del Montseny. 
 
En total, el conjunt d’actuacions per fer més accessibles els parcs a tota la 
societat ha suposat una inversió de més de 250.000 d’euros durant els 
darrers anys.  

 

Renovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 

l’Obra Social ”la Caixa” per al 2014 

 

Nou anys d’estreta aliança entre la Diputació de Barcelona i l’Obra 

Social ”la Caixa” amb la participació d’un miler de persones en risc 

d’exclusió i l’execució de 230 projectes  

 
El diputat d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, 
Joan Puigdollers, i el director general de l’Obra Social ”la Caixa”, Jaume 

Lanaspa, van signar la renovació del conveni de col·laboració entre totes 
dues entitats per a l’any 2014, que per a l’entitat financera suposa una 
inversió d’1,3 milions d’euros. 
 
Aquesta aliança es va iniciar el 2005 per posar en marxa el programa de 
millora d’espais naturals i afavorir l’ocupació de persones en risc d’exclusió 
social. En els darrers nou anys han participat en el programa 977 persones 
i s’han dut a terme 230 projectes dins la Xarxa de Parcs Naturals. Per fer 
realitat tot això, ”la Caixa” hi haurà destinat un total de 21,8 milions d’euros. 

 
El nou acord segueix desenvolupant projectes en els àmbits prioritaris dels 
darrers anys, com ara la restauració d’àrees degradades, la millora forestal, la 
prevenció d’incendis, la preservació de la biodiversitat i la recuperació 
d’espais fluvials i oberts. També preveu que prop de 129 persones en risc 
d’exclusió hi participin al llarg d’aquest any, de manera que s’executaran 21 

projectes més. 
 

 

 

 



 

 

 

Resum de les actuacions més destacades del conveni 2005-2013 

� Arranjament de 166 km de camins per a la prevenció i l’extinció d’incendis.  

� Creació i manteniment de 694,45 ha de franges i seccions de servei, a 
banda i banda de 266,25 km de camins.  

� Treballs forestals de millora en 1.108 ha de boscos.  

� Millora de la regeneració natural de roure i alzina en 581,41 ha cremades.  

� Plantació de 147.000 arbres per a la reforestació de 175 ha de boscos 
cremats que no es regeneraven de forma natural. 

� Execució de 21 projectes per a la millora de 45 km d’espais fluvials i 
boscos de ribera.  

� Recuperació i millora de 233,48 ha de pastures i espais oberts.  

� Restauració de 17 zones afectades per impactes importants (abocadors, 
mines abandonades, efectes de ventades, enderroc d’edificacions no 
legalitzades, etc.) amb una superfície recuperada de 116 ha. 

� Treballs de millora i accessibilitat en 70 espais públics i de lleure (àrees de 
lleure, aparcaments, etc.).  

� Adquisició i instal·lació de cinc calderes de biomassa en oficines 
d’informació i equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals. 

� Restauració, senyalització i millora de 27 itineraris i camins (GR, PR) dins 
els parcs. 

� Realització de set itineraris adaptats per a persones amb problemes de 
mobilitat. 

 



 
El vessant social del conveni: una nova aposta per a la integració de les 

persones amb dificultats d’inserció sociolaboral 
 
Durant els nou anys de conveni (2005-2013), hi han participat 21 entitats 

d’inserció social, distribuïdes entre 8 empreses d’inserció i 13 centres 

especials de treball.  
 
Així mateix, l’execució dels projectes inclosos en el conveni ha posat de 
manifest dues realitats importants: d’una banda, la consolidació de les 

empreses d’inserció i dels centres especials de treball en el sector 

mediambiental, i de l’altra, el bon resultat de les col·laboracions 

impulsades entre entitats socials i empreses especialitzades.  
 
Aquesta especialització i les col·laboracions entre empreses han permès un 
increment de participació de les entitats socials, cosa que ha significat que un 
nombre més elevat de persones amb dificultats d’inserció sociolaboral hagin 
participat en el programa.  
 
Es calcula que, una vegada acabats els treballs dels anys 2005-2014, hi hauran 
participat un total de 1.106 persones. 
 
 
 

Classificació dels projectes (tipologies) 
Nombre de 
projectes 

(2005-2013) 

Millora d’hàbitats forestals 47 

Ordenació de l’ús públic (itineraris adaptats, senyalització, 
restauració de fonts, etc.) 45 

Prevenció d’incendis forestals 22 

Restauració d’àrees degradades 19 

Restauració de zones cremades 20 

Millora de boscos de ribera i zones humides 21 

Recuperació d’espais oberts i agrícoles, i millora d’hàbitats per a la 
fauna 23 

Arranjament d’infraestructures i serveis 14 

Restauració de paisatge agrari 10 

Potenciació d’energies renovables 9 

TOTAL 230 



 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació:  
Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa”  
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona 

Ramon Viladomat: 934 022 094 / 682 915 476 / viladomatbr@diba.cat 
 
Sala de Premsa Multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 


