
 

 
    
     
 

 Nota de premsa 

 
 
Des que es va posar en marxa la iniciativa, 1.202 persones en situació 
desafavorida han tingut accés al món laboral a través de 193 projectes de 
millora d’espais naturals 
 
 

”la Caixa”, el Govern de Canàries  
i la Fundación CajaCanarias milloraran  

diferents espais naturals i proporcionaran feina  
a 70 persones en risc d’exclusió 

 

 
• La viceconsellera de Medi Ambient, Guacimara Medina; el director 

territorial de ”la Caixa” a Canarias, Andrés Orozco, i el president de 

la Fundación CajaCanarias, Alberto Delgado, han renovat avui la 

seva aliança per a la conservació dels espais naturals protegits de 

Canàries i la inserció de col·lectius desafavorits a través 

d’iniciatives mediambientals.  

 

• L’acord, que té una durada anual, suposa una inversió per part de 

”la Caixa” de 500.000 euros. Al llarg del 2015 es desenvoluparan 22 

noves actuacions de restauració i conservació de les àrees 

naturals. Es preveu que 70 persones en risc d’exclusió participaran 

en aquestes iniciatives.  

 

• ”la Caixa”, el Govern de Canàries i la Fundación CajaCanarias 

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

foment de l’ocupació de persones en risc d’exclusió social. Els 

últims nou anys, s’ha inserit en el món laboral normalitzat 1.202 

persones desafavorides, i s’han dut a terme 193 projectes als 

espais naturals de la comunitat, als quals l’entitat financera ha 

destinat 10,5 milions d’euros fins avui. 

 

 

 



 

Santa Cruz de Tenerife, 8 de juny de 2015. Aquest matí, la viceconsellera 
de Medi Ambient, Guacimara Medina; el director territorial de ”la Caixa” a 
Canarias, Andrés Orozco, i el president de la Fundación CajaCanarias, 
Alberto Delgado, han presentat la renovació del conveni per al 
desenvolupament del programa de conservació d’espais naturals i d’inserció 
social. L’ampliat acord suposa una inversió per part de l’entitat financera de 
500.000 euros, amb una durada d’un any.  
 
Els bons resultats obtinguts en el marc del conveni inicial, signat ara fa deu 
anys, han animat l’Obra Social ”la Caixa” i el Govern de Canàries a 
continuar col·laborant per assolir dos objectius principals: la millora i 
manteniment dels espais naturals de la comunitat autònoma, i la inserció de 
col·lectius en situació desafavorida.  

 
70 persones accediran al món laboral gràcies a 22 noves actuacions 

 

Aquestes noves actuacions tindran una repercussió directa en la restauració 
i conservació dels recursos forestals existents a Canàries, per mitjà de 
treballs de diferent tipologia. A més, la seva incidència serà positiva en el 
manteniment d’un estat favorable dels ecosistemes i les espècies autòctones 
de Canàries.  

Així, es desenvolupen treballs que van des de la regulació de l’elevat ús 
públic que suporten alguns espais naturals, fins a la millora de determinats 
hàbitats singulars i necessaris per a determinades espècies amenaçades de 
Canàries.  

La realització de totes aquestes actuacions repartides pel territori facilitarà 
l’accés al món laboral a 70 persones en risc d’exclusió. A més de la seva 
reinserció, aquestes persones aconseguiran la millora del patrimoni natural 
de les illes, d’un gran valor socioeconòmic.  

 

El Hierro:  

- Millora de l’hàbitat natural de l’entorn del Garoé 
- Regulació de l’ús públic al Camino de la Virgen 

 

La Palma: 

- Tractaments silvícoles de prevenció d’incendis forestals en entorns 
d’àrees d’esbarjo amb un elevat nombre d’usuaris del Parc Nacional de la 
Caldera de Taburiente 

- Treballs de recuperació de la flora i la vegetació amenaçades al Parc 
Nacional de la Caldera de Taburiente 

 

La Gomera: 



 

- Treballs de prevenció d’incendis forestals en zones limítrofes del Parc 
Nacional de Garajonay 

- Tractaments de millora dels hàbitats naturals degradats del Parc Nacional 
de Garajonay 

- Treballs de recuperació de senders en zones d’elevat ús públic del Parc 
Nacional de Garajonay 

 

Tenerife: 

- Actuacions de manteniment de senders al Parc Nacional del Teide 

- Actuacions de manteniment de parcel·les d’investigació per evitar la 
propagació d’incendis forestals a poblacions rurals 

- Condicionament d’àrees recreatives i senders al Parc Rural d’Anaga i al 
Parc Rural de Teno 

- Recuperació de diversos trams del sender de La Cañada de La Laguna 

- Actuacions de conservació de la parcel·la clonal d’oms europeus 
existents a Canàries (finca El Rincón, La Laguna) 
 

Gran Canaria: 

- Regulació de l’ús públic del sender Ruta del Almendro en Flor 
- Manteniment de repoblacions al Paisatge Protegit Las Cumbres 

d’Artenara, Montaña de Arucas i San José del Álamo 
- Tractaments silvícoles sobre formacions de palmerar 
- Actuacions de conservació de la parcel·la clonal d’oms europeus 

existents a Canàries (finca Osorio, Teror) 
 

Fuerteventura: 

- Naturalització del medi litoral i adequació de senders a l’illot de Lobos 

- Desenvolupament d’actuacions de repoblació forestal 
 

Lanzarote: 

- Manteniment viari i naturalització del medi natural al Parc Nacional de 
Timanfaya 

- Millora de l’estat de conservació dels palmerars de l’illa 

 

Diverses illes: 

- Promoció dels recursos forestals a Canàries i el seu ús en la integració 
de la discapacitat als centres escolars de referència  

 

 

Balanç del conveni 2006-2014 

 
Des que es va posar en marxa el programa de millora d’àrees naturals i 
reinserció social, un total de 1.202 persones en risc d’exclusió social i laboral 



 

han tingut accés al món laboral gràcies a la realització de diferents treballs de 
recuperació i millora de les zones naturals de la comunitat canària. 
 
Aquesta iniciativa reitera una vegada més el compromís de l’Obra Social 
”la Caixa”, el Govern de Canàries i la Fundación CajaCanarias amb la 
integració laboral de col·lectius en risc d’exclusió a través d’actuacions d’alt 
valor ambiental a les Illes Canàries. 

 

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

Chiki Monzón: 928 492 984 / lrmonzon@lacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 


