
 

 

 

 

 Nota de premsa 

 

Des que es va posar en marxa aquest programa, 720 persones 
desafavorides han treballat en 128 projectes mediambientals 

 

La Diputació de Girona i ”la Caixa” 
milloraran els hàbitats naturals  

i facilitaran l’accés al món laboral  
a més de 80 persones en risc d’exclusió 

 

 

• El president de la Diputació de Girona en funcions, Joan Giraut, i el 
director territorial de ”la Caixa” a Catalunya, Jaume Masana, han 
renovat avui el seu compromís conjunt pel que fa a la conservació 
dels espais naturals de la demarcació de Girona i a la reinserció 
social.  

 

• Al llarg d’aquest any, ”la Caixa” destinarà 450.000 euros a la 
realització de projectes destinats a preservar ecosistemes fràgils 
d’elevat interès de conservació (com ara les zones humides), a 
restaurar àrees naturals degradades pel foc, a conservar espècies 
de flora i fauna amenaçades, i a prevenir incendis forestals, entre 
altres.  
 

• Més de 80 persones en risc d’exclusió duran a terme aquests 
treballs de millora. Des que el 2006 es va posar en marxa el 
programa de reinserció social i millora de les àrees naturals, 
l’entitat financera ha destinat 8 milions d’euros a la realització de 
128 actuacions i a la inserció en el món laboral de 720 persones en 
risc d’exclusió. 

 

 

Girona, 28 de maig de 2015. El president de la Diputació de Girona en 

funcions, Joan Giraut, i el director territorial de ”la Caixa” a Catalunya, Jaume 

Masana, han renovat avui el seu compromís conjunt per a la conservació i la 

millora dels espais naturals i el foment del treball de persones en risc d’exclusió 

social a la demarcació de Girona. 



 

L’acord té un doble objectiu: d’una banda, desenvolupar actuacions per a la 

conservació i defensa del medi natural, i, de l’altra, afavorir la integració de 

col·lectius en risc d’exclusió social. El conveni, que comportarà una inversió de 

450.000 euros, enguany vol incidir especialment en la preservació d’hàbitats i 

espècies d’especial interès de conservació de la demarcació de Girona. 

 

Durant l’acte de signatura, Joan Giraut ha destacat que l’acord permetrà 

continuar treballant en la conservació d’espècies protegides i espais naturals 

d’alt interès paisatgístic de les comarques gironines, la preservació dels quals 

comporta molts beneficis socials, ambientals i econòmics a les poblacions 

locals i en l’àmbit comarcal. En aquest sentit, Jaume Masana ha remarcat la 

incidència social del conveni, ja que per dur a terme les actuacions 

mediambientals es treballarà amb centres especials de treball (tal com s’ha fet 

des de l’any 2006), la qual cosa implicarà la inserció laboral de persones en risc 

d’exclusió social de la demarcació de Girona. 

 

Aquest any, l’entitat financera destinarà un pressupost de 450.000 euros a la 

realització de diverses actuacions que tenen com a objectius preservar el 

patrimoni natural de la demarcació de Girona, transmetre els seus valors 

intrínsecs a la societat i impulsar, per mitjà d’aquestes accions, alguns sectors 

econòmics locals (com ara el ramader), el turisme de qualitat i de natura, etc.  

 

Es duran a terme actuacions en diferents camps:  

 

̶ Preservació d’hàbitats i ecosistemes d’alt interès natural 

̶ Preservació paisatgística  

̶ Millora dels espais fluvials  

̶ Restauració d’àrees naturals degradades per l’acció humana 

̶ Millora de la connectivitat ecològica i paisatgística  

̶ Preservació de la biodiversitat animal i vegetal  

̶ Lluita contra la flora i la fauna exòtiques invasores 

̶ Millora dels hàbitats forestals i prevenció d’incendis  

̶ Recuperació de pastures i espais oberts 

̶ Foment de la sensibilització ambiental de la ciutadania 

 

En concret, algunes de les accions previstes són les següents: restaurar 

hàbitats de ribera en capçaleres de rius catalogats dins la Xarxa Natura 2000, 

com ara la riera de Llémena i els rius Ter i Freser; preservar espècies de flora 

dels Pirineus amenaçades i catalogades per la Unió Europea; recuperar 

pastures; impulsar l’economia local d’alta muntanya, i eliminar espècies 

invasores de flora i fauna, com ara el cranc de riu americà o diversos peixos 



exòtics d’aigua dolça, que transformen el territori i en devaluen els valors 

ambientals, paisatgístics i agrícoles, entre altres efectes nocius. 

 

Balanç del conveni de l’any 2014 

 

El conveni de l’any 2014 entre la Diputació de Girona i ”la Caixa” ha permès 

inserir 82 persones en el món laboral i dur a terme 14 actuacions. Els projectes, 

molt diversos, han estat els següents: recuperació de pastures per afavorir la 

ramaderia de muntanya a l’Alta Garrotxa; control i eliminació de flora i fauna 

invasores en zones de ribera; prova pilot a tota la comarca del Gironès de 

gestió de l’ailant, planta invasora molt transformadora del territori que afecta 

negativament recs, cultius, marges de carreteres i hàbitats de ribera, i que ha 

estat catalogada com a molt perillosa per la Unió Europea; accions de millora 

de la vegetació de zones humides a l’estany de Banyoles; creació i 

manteniment de franges de baixa combustibilitat per a la prevenció de grans 

incendis forestals al massís de les Gavarres i a les muntanyes de Llançà; 

recuperació de prats de dall al Parc Natural del Montseny, i protecció de 

nàiades autòctones al Baix Empordà, entre altres accions. 
 
 

 

 
RESUM DEL CONVENI ENTRE L’OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”  

I LA DIPUTACIÓ (2006-2014) 

 

 



Actuacions dutes a terme  128 

Persones inserides laboralment 720 

Fundacions o associacions que hi han col·laborat 16 

Comarques on s’ha actuat 7 

 

Parcs naturals  
 

̶ Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 

̶ Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter 

̶ Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 

̶ Parc Natural de Cap de Creus 

̶ Parc Natural del Montseny 

 

 

 

PEIN / Altres zones naturals 

 

̶ PNIN de l’Albera 

̶ EIN de les Gavarres 

̶ EIN de l’Alta Garrotxa 

̶ EIN de l’estany de Banyoles 

̶ EIN del Ripollès 

̶ EIN de la serra Cavallera 

̶ EIN d’Ardenya-Cadiretes 

̶ EIN de les Salines-Bassegoda 

̶ EIN de l’estany de Sils 

̶ XN2000 Riberes del Baix Ter 

 

 

 

Tipus d’actuacions més destacades 

 

• Control de fauna i flora exòtiques invasores 

• Recuperació de pastures i espais oberts 

• Preservació de flora i fauna amenaçades 

• Recuperació de zones cremades 

• Prevenció d’incendis forestals 

• Recuperació d’hàbitats naturals degradats 

• Preservació de zones humides i lleres 

 

 

 

 

Més informació: 
Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Núria Domínguez: 619 163 948  



nuria.dominguez.c@lacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 

Oficina de Comunicació de la Diputació de Girona 
comunicacio@ddgi.cat 

Tel. 972 185 038 
 

 


