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D’ençà que es va iniciar el programa l’any 2005, a les Illes Balears  

1.071 persones en risc d’exclusió han tingut accés al món laboral a través  

de 175 projectes 
 

”la Caixa” i el Govern de les Illes Balears 
milloraran els espais naturals  

i proporcionaran feina a 59 persones  
en risc d’exclusió social  

 

• El president del Govern de les Illes Balears, José Ramón Bauzá, i 

el director territorial de ”la Caixa” a Balears, Francisco Costa, han 

signat avui la renovació per al proper exercici del conveni de 

col·laboració entre ambdues entitats, que es va iniciar el 2005 i al 

qual l’entitat financera ha destinat, fins avui, un total de 12,4 

milions d’euros. 

 

• Aquest acord permetrà desenvolupar, al llarg del 2015, 14 noves 

actuacions molt diverses que van des de la restauració de 

sistemes dunars fins al condicionament d’itineraris, la 

rehabilitació d’hàbitats degradats i campanyes de sensibilització 

per a la prevenció d’incendis, entre altres. Es preveu que 59 

persones en risc d’exclusió participaran en les noves iniciatives. 

 

• L’Obra Social ”la Caixa” i el Govern de les Illes Balears renoven 

així el seu compromís amb la millora del medi ambient i el foment 

de l’ocupació de persones desafavorides. En aquest sentit, dins 

aquest projecte els últims nou anys 1.071 persones han tingut 

accés al món laboral, i s’han desenvolupat 175 actuacions als 

espais naturals de la comunitat autònoma. 

 

  

Palma de Mallorca, 3 de desembre de 2014. El president del Govern de les 

Illes Balears, José Ramón Bauzá, i el director territorial de ”la Caixa” a 

Balears, Francisco Costa, amb la presència del conseller d’Agricultura, Medi 

Ambient i Territori, Gabriel Company, han signat avui un nou conveni per 



desenvolupar tasques de gestió ambiental en espais de rellevància 

ambiental de les Illes Balears.  

 

Aquest nou acord possibilitarà el desenvolupament de 14 nous projectes. Les 

actuacions són tan diverses que inclouen des de la millora dels sistemes 

dunars fins al control d’espècies invasores, el condicionament de nous 

itineraris i la millora d’hàbitats d’interès natural, entre altres. En totes les 

actuacions es contractaran persones en situació de vulnerabilitat 

sociolaboral. Unes 59 persones en risc d’exclusió participaran en les 

diferents actuacions. 

 

Condicionament del nou itinerari de s’Hort d’en Metge, Parc Natural del 

Mondragó, Mallorca  

El Parc Natural del Mondragó inclou quatre itineraris situats en terrenys 

propers a s’Amarador. Hi trobem elements naturals, agrícoles i etnològics 

que converteixen la zona en un lloc idoni per dissenyar-hi el cinquè itinerari 

interpretatiu d’aquest espai natural protegit i donar a conèixer un altre sender 

d’interès al públic que visiti el parc. 

  

Millores agroambientals a la vall des Verger, Parc Natural de la 

Península de Llevant, Mallorca  

La vall des Verger és una de les zones més interessants pel que fa a la 

fauna, i atractiva per als usuaris, per l’existència d’una font que hi brolla tot 

l’any. Els bancals d’aquesta vall són una àrea agrícola molt freqüentada per 

ovelles i cabres, que deterioren les marjades de pedra seca amb el seu pas. 

Fa dos anys, s’hi van plantar diversos arbres fruiters de varietats locals que 

necessiten ser podats i els protectors dels quals cal substituir. Amb aquest 

projecte es reposaran els arbres que s’hagin mort, es repararan els marges 

de paret seca, es tancarà el recinte amb malla ramadera i es faran treballs 

forestals de prevenció d’incendis en zones properes. 

 

Restauració del sistema dunar de s’Arenalet, Parc Natural de la 

Península de Llevant, Mallorca 

Amb aquest projecte es pretenen evitar els impactes derivats del pas dels 

vianants per la zona dunar i informar els visitants d’aquestes actuacions de 

protecció. L’objectiu final és la recuperació del sistema dunar de s’Arenalet, 

amb les espècies i les característiques pròpies de l’hàbitat, de manera que 

s’obtingui un benefici ambiental i una ordenació de l’ús públic de la zona. 

 

Neteges silvícoles i ubicació de dues plataformes d’observació d’aus a 

s’Albufereta, Reserva Natural de s’Albufereta, Mallorca 

El pinar des Turellol des Frare, dins la Reserva Natural de s’Albufereta, 

presenta una densitat de pins massa elevada. Per això es preveu realitzar 



tasques silvícoles dins aquest pinar. L’aclarida afavorirà, de retruc, moltes 

plantes de sotabosc que ara troben poc espai per desenvolupar-se. També 

es preveu ubicar dues plataformes elevades que permetran als visitants 

observar una part de les sèquies, llacunes, estanys i basses del paisatge. 

 

Treballs de millora forestal, patrimonial i interpretativa, Reserva Natural 

de s’Albufereta, Mallorca 

La recuperació de l’antic rec construït abans del segle XIX permetrà habilitar 

una nova ruta interpretativa de la zona, al mateix temps que es construirà 

una plataforma elevada sobre el mateix canal per poder contemplar-lo. 

 

Manteniment i millora de la xarxa viària de Menut, Binifaldó i Mortitx, 

Mallorca 

En aquestes tres finques públiques existeix una xarxa viària formada per 

diferents camins forestals, pistes forestals de primer i segon ordre i tiranys. 

Aquesta xarxa exigeix un manteniment i una millora que comporten una gran 

quantitat de tasques (eliminació de vegetació, terra i pedres de les cunetes, 

passos d’aigua, etc.). 

 

Conservació de la flora autòctona i prevenció d’incendis a s’Albufera 

des Grau, Menorca 

S’eliminaran els residus i les deixalles de les platges, el litoral i els itineraris, 

així com la flora invasora de la zona de Favaritx, Santa Madrona i Llimpa. 

Aquests treballs seran duts a terme per persones en risc d’exclusió. 

 

Conservació de la flora autòctona, Parc Natural Marítim i Terrestre de 

Cabrera 

Eliminar les espècies foranes i recuperar la flora pròpia d’aquest espai 

natural són els objectius del projecte, així com fer un seguiment de les 

espècies amenaçades i singulars. 

 

Visites educatives a sa Conillera, es Vedrà, Eivissa 

Amb l’objectiu de donar a conèixer la importància de conservar les reserves 

naturals, s’han programat una sèrie de visites a l’illot de sa Conillera a través 

de l’itinerari «Viu una illa, reserva’t un espai». 

 

«El bosc ve a l’escola», visites escolars a una reserva forestal de 

Mallorca  

Aquest curs escolar, els nois i les noies treballaran la temàtica dels incendis 

forestals. Entre altres coses, aprendran quines són les causes dels incendis, 

com s’apaguen i les mesures per prevenir-los. L’activitat acabarà amb un 

missatge optimista: el bosc mediterrani, després d’un incendi, té una gran 

capacitat per regenerar-se. 



 

Programa «Descobrir la natura» 

Acostar la natura a persones amb discapacitats psíquiques o físiques, 

persones amb malalties cròniques i malalts de llarga durada és l’objectiu 

d’aquest projecte, que es desenvoluparà al llarg del 2015.  

 

«Ni un foc al bosc, prevenir és actuar», Mallorca, Menorca i Eivissa 

Es tracta d’una iniciativa que fomenta el coneixement sobre el medi pensada 

per a tots els públics, amb la finalitat de conscienciar sobre la importància 

dels valors ambientals i ecològics del bosc autòcton de les Balears.  

 

Recuperació d’espècies marines, cap Blanc, Eivissa 

Es tracta d’un projecte de recuperació de tortugues marines i educació 

mediambiental relacionat amb el medi marí. En aquest projecte s’aprendran 

els protocols d’actuació en el cas d’encallament d’un cetaci, es replantarà 

posidònia i es recollirà la brossa del litoral, entre altres actuacions. Tot, amb 

l’objectiu de donar a conèixer la importància de conservar el medi marí. 

 

Rehabilitació d’hàbitats degradats per flora al·lòctona, Parc Natural de 

ses Salines d’Eivissa i Formentera, Formentera 

Aquesta actuació té com a objectiu l’eliminació de la flora invasora 

(Kalanchoe sp i Carpobrotus sp) i el trasllat de les restes a l’abocador. 

S’actuarà a les zones més degradades del parc, sobretot a la part de l’illa de 

Formentera on la invasió del Carpobrotus és més notable.  
 
 

Accions més destacades del conveni 2013-2014 

 

Una bona part de les actuacions que es van executar en el marc d’aquest 

conveni es van destinar a diferents projectes per a la recuperació ambiental 

de la zona afectada per l’incendi forestal de la serra de Tramuntana, el més 

devastador de les Illes Balears des que se’n tenen registres, amb una 

superfície afectada de 2.400 hectàrees. D’altra banda, també s’ha dut a 

terme el projecte educatiu «Capacitats per descobrir la natura», desenvolupat 

amb el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears 

(COFIB) i la Fundació Natura Parc. 

 

Un compromís socioeconòmic 

Un dels objectius bàsics del conveni és la participació directa en els projectes 

d’entitats que treballen amb col·lectius en risc d’exclusió social. D’ençà que 

es va iniciar el programa l’any 2005, a les Illes Balears s’ha afavorit la 

inserció laboral d’un total de 1.071 persones en risc d’exclusió a través de 

175 projectes. 

 



Aquest programa reitera una vegada més el compromís del Govern de les 

Illes Balears i ”la Caixa” amb la integració laboral de col·lectius en risc 

d’exclusió social mitjançant actuacions d’alt valor ambiental vinculades a la 

protecció i la gestió del medi ambient i dels espais naturals.  
 

 

 

 

Més informació:  
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  
Bàrbara Siquier: 971 178 503 / bsiquier@fundaciolacaixa.org  
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
Sala de Premsa Multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 
 

Departament de Comunicació del Govern de les Illes Balears 
971 17 65 66 / premsa@rinforma.caib.es 

 


