
  
 

 Nota de premsa 

 

D’ençà que va començar el programa, a les Illes Balears s’han dut a terme 

189 projectes gràcies als quals 1.137 persones en risc d’exclusió han tingut accés 

al món laboral  

 

“la Caixa” i el Govern de les Illes Balears, deu 
anys millorant els espais naturals i 

proporcionant feina a persones en risc 
d’exclusió social  

 

• La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, i el 

director territorial de “la Caixa” a Balears, Xicu Costa, han signat avui la 

renovació del Conveni de col·laboració entre ambdues parts, que va 

començar el 2005 i al qual l’entitat financera ha destinat, fins avui, 

12,8 milions d’euros. 

 

• Aquest acord permetrà dur a terme enguany disset noves actuacions per 

a la protecció, la promoció, la conservació i la millora del medi ambient, 

amb la finalitat de garantir-ne l’estabilitat i la maduresa i millorar-ne 

l’estat de conservació. 

 

• Es preveu que durant el 2016 seixanta-nou persones tinguin accés al 

món laboral en l’execució dels treballs de millora.  

 

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

compromís amb la millora del medi ambient i el foment de l’ocupació de 

persones desfavorides. En aquest sentit, els deu darrers anys han dut a 

terme 189 actuacions als espais naturals de la Comunitat Autònoma, 

gràcies a les quals 1.137 persones han tingut accés al món laboral. 

 

 



  
 

Palma, 18 de febrer de 2016.- La presidenta del Govern de les Illes Balears, 

Francina Armengol, i el director territorial de CaixaBank, Xicu Costa, han signat avui 

la renovació del Conveni de col·laboració per a la millora dels espais naturals i la 

inserció social. 

 

Enguany es duran a terme disset noves actuacions que se centren en la conservació 

d’hàbitats, la preservació de la biodiversitat, la prevenció d’incendis, la restauració 

d’àrees degradades i la potenciació d’actuacions que ajuden a reduir les emissions 

de CO2 a l’atmosfera i que redunden positivament en l’eficiència energètica.  

 

L’aportació de la Fundació “la Caixa” per dur a terme aquestes actuacions serà d’un 

màxim de 400.000 euros, la meitat dels quals s’abonaran després de la firma del 

Conveni. 

 

En aquestes disset noves iniciatives, hi treballaran seixanta-nou persones en risc 

d’exclusió. A més, sis d’aquestes activitats es dirigeixen específicament a grups 

d’educació especial, entitats que gestionen persones amb discapacitats i altres 

persones de col·lectius en risc d’exclusió social, amb la qual cosa arriben 

aproximadament a unes 1.730 persones. Els projectes que es duran a terme durant 

l’any 2016 són els següents:  

 

1. Coordinació administrativa per al desplegament del conveni de col·laboració 

entre el Govern de les Illes Balears i la Fundació “la Caixa” per desenvolupar 

tasques de gestió mediambiental als Espais de Rellevància Ambiental 

gestionats pel Govern. (A totes les illes) 

2. Coneix les plantes dels nostres hàbitats forestals presents a  Xarxa Natura 

2000.  (A totes les illes) 

3. Gaudim del bosc sense fer-lo malbé. El bosc ve a l'escola, tercera edició. (A 

totes les illes) 

4. Millora sanitària de les masses forestals del espais naturals protegits, amb 

control biològic. (A totes les illes) 

5. Conservació i millora dunar al Parc Natural de s’Albufera de Mallorca i a la 

Reserva Natural de s’Albufereta. (Mallorca) 

6. Taller d'elaboració de forns solars al Parc Natural de s’Albufera des Grau. 

Empram energies renovables per cuinar. (Menorca) 



  
 

7. Visites guiades al Parc Natural de s’Albufera des Grau amb intèrpret del 

llenguatge de signes. (Menorca) 

8. Actuacions de protecció i conservació del litoral i zones humides del Parc 

Natural de Mondragó. (Mallorca) 

9. Restauració ambiental de la zona incendiada d'Andratx 2013 dins la Xarxa 

Natura 2000 (LIC i ZEPA ES0000222) La Trapa mitjançant sembra de llavor 

forestal autòctona. (Mallorca) 

10. Actuacions de prevenció del risc d'incendis forestals a la finca pública de 

Planícia i al LIC ES5310008 Es Galatzó – S’Esclop, dins el paratge natural de 

la Serra de Tramuntana. (Mallorca) 

11. Instal·lació i ús d'energies renovables en el Centre Forestal de les Illes Balears 

(Mallorca) 

12. Rehabilitació d'hàbitats degradats per flora al·lòctona al Parc Natural de Ses 

Salines. (Eivissa i Formentera) 

13. Visites educatives a sa Conillera amb persones en risc d'exclusió social. 

(Eivissa) 

14. Eliminació de flora al·lòctona per a la conservació d'hàbitats i espècies al Parc 

Nacional Marítim Terrestre de l'arxipèlag de Cabrera. 

15. “Capacitats per descobrir la natura” : Visites guiades al Zoo Natura Parc i a les 

àrees de malalts de llarga durada i/o crònics de centres hospitalaris i centres de 

dia i associacions de persones amb mobilitat reduïda. (Mallorca) 

16. Activitats d’acció social a Menorca “Descobrim la Natura”: acostar a la natura 

a totes aquelles entitats i/o persones que pateixen algun tipus de discapacitat  

física i/o psíquica i a malalts crònics. (Menorca)  

17. Centre de recuperació d'espècies marines de Cap Blanc (CREM): activitats 

d’educació ambiental relacionada amb el medi marí que es dirigeix 

específicament  a grups d’educació especial, entitats que gestionen persones 

amb discapacitats i altres persones de col·lectius en risc d’exclusió social. 

(Menorca) 

 

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 va 



  
 

començar el programa l’any 2005, a les Illes Balears s’ha afavorit la inserció laboral 

d’un total de 1.137 persones en risc d’exclusió per mitjà de 189 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”  

Luisa Escarrer.618 493 416. mlescarrer@lacaixa.es 

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

Sala de Premsa Multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 

Departament de Comunicació del Govern de les Illes Balears 

Glòria Franquet 618 83 69 17/ gfranquet@rinforma.caib.es 

 


