
 

 

Prop de 600 persones d’aquests col·lectius s’han reinserit en el món laboral 

gràcies al conveni vigent fins ara 

 
”la Caixa” inverteix 4 milions d’euros en dos anys per a 
la millora dels parcs naturals de la Diputació de 
Barcelona mitjançant la integració laboral de col·lectius 
en risc d’exclusió social  
 
 

• El president de la Diputació de Barcelona, Antoni Fogué, i el 

director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, han 

signat avui la renovació del conveni de col·laboració entre totes 

dues entitats, que suposa una inversió de 4 milions d’euros en dos 

anys per part de l’entitat financera. 

 
• ”la Caixa” i la Diputació renoven així l’aliança iniciada el 2005 per 

posar en marxa el programa de millora de parcs i afavorir 

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

anys s’han reinserit al món laboral normalitzat 593 persones 

desafavorides i s’han dut a terme 184 projectes dins la Xarxa de 

Parcs Naturals de la Diputació. 

 

• El nou acord incorpora àmbits d’actuació innovadors, com ara la 

millora de la connectivitat ecològica i paisatgística, l’adequació 

d’espais per facilitar-hi l’accés a persones amb discapacitats, la 

potenciació d’actuacions que ajudin a minimitzar els efectes del 

canvi climàtic i la implantació d’accions encaminades a la utilització 

d’energies renovables. També preveu que entre 140 i 160 persones 

en risc d’exclusió es podran reinserir al món laboral al llarg 

d’aquests dos anys. 

 
Barcelona, 5 d’octubre de 2009. Antoni Fogué, president de la Diputació de 
Barcelona, i Jaume Lanaspa, director general de la Fundació ”la Caixa”, han 
signat avui la renovació del conveni de col·laboració per impulsar el programa 
de conservació dels espais naturals protegits gestionats per la Diputació de 
Barcelona. També han assistit a l’acte Manuel Romera, director executiu 
territorial de ”la Caixa” a Catalunya, i Josep Mayoral, president de la Comissió 
Informativa i de Seguiment d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. 
 



El conveni té com a objectiu executar un pla integral de gestió de la Xarxa de 

Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat de garantir-ne 
la conservació i reduir-ne la situació de fragilitat. Així, les dues institucions es 
comprometen a impulsar tasques de gestió ambiental per a la conservació del 
conjunt d’aquests espais. 
 
L’acord preveu desenvolupar propostes de planificació i gestió, extrapolables al 
conjunt del territori, en el marc de les directrius de conservació de la Unió 

Europea (Xarxa Natura 2000), i d’acord amb l’anàlisi dels principals reptes 
ecològics i socioeconòmics de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació (Parc 
Natural del Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del 
Montnegre i el Corredor, Parc del Garraf, Parc del Castell de Montesquiu, Parc 
d’Olèrdola, Parc del Foix, Parc de la Serralada de Marina, Parc Agrari del Baix 
Llobregat i Parc de Collserola). 
 
En aquestes actuacions de conservació i millora d’espais naturals, es donarà 
prioritat a l’ocupació de col·lectius de persones socialment 

desavantatjades en situació o risc d’exclusió social, preferentment 
col·lectius d’exreclusos, exdrogoaddictes, immigrants i dones en situació 
extrema. Les entitats, empreses d’inserció (EI), centres especials de treball 
(CET) i altres empreses d’ocupació social que podran assumir aquestes 
tasques es concretaran, de comú acord, seguint el procediment previst en 
aquest conveni. 
 
L’acord preveu actuar estructuralment sobre els sistemes naturals, de manera 
que s’incideixi positivament en tres aspectes principals: l’ús públic, la 

revitalització socioeconòmica i la integració de col·lectius en risc 

d’exclusió social, i la conservació d’aquests espais. 
 
Aquests objectius es materialitzaran en aquestes actuacions: 
 
a) Millora dels hàbitats forestals i prevenció d’incendis. 
 

b) Manteniment d’hàbitats oberts.  
 

c) Millora dels espais fluvials, els aiguamolls i les formacions de ribera. 
 

d) Restauració d’àrees degradades.  
 

e) Millora de la xarxa d’infraestructures, equipaments i senyalització. 
 

f) Millora de la connectivitat ecològica i paisatgística, i preservació de la 
biodiversitat. 



 

g) Adequació d’espais per facilitar-hi l’accés a persones amb algun tipus de 
discapacitat. 
 

h) Reforçament del teixit econòmic i impuls de la formació laboral de la població 
local. 
 

i) Foment de la sensibilització ambiental mitjançant sistemes d’informació i 
formació. 
 

j) Potenciació d’activitats que ajudin a minimitzar els efectes del canvi climàtic, 
mitjançant actuacions que redueixin l’emissió de CO2 a l’atmosfera i altres que 
es consideri oportú. 
 

k) Implantació d’accions encaminades a la utilització d’energies renovables en 
les actuacions portades a terme, per tal de contribuir, així, al desenvolupament i 
la implantació d’aquestes formes d’energia.  
 

La Diputació de Barcelona gestiona la Xarxa de Parcs Naturals, que suma 
una superfície de més de 100.000 hectàrees. L’objectiu és garantir, en 
cadascun d’aquests espais, la preservació dels valors naturals i paisatgístics, el 
desenvolupament socioeconòmic sostenible i l’ús públic ordenat, i aconseguir 
uns sistemes ecològicament més valuosos i estables davant les pressions 
externes que puguin rebre, amb una planificació i una gestió actives d’aquests 
espais. 
 
Per la seva banda, ”la Caixa”, per mitjà de la seva Obra Social, persegueix la 
millora de la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes a través del 
desenvolupament social, cultural i ambiental, amb la finalitat d’aconseguir un 
desenvolupament humà sostenible, i, per fer-ho, desenvolupa un gran nombre 
de programes mediambientals i socials dirigits a la conservació i la millora de 
l’entorn natural, així com a la promoció de la integració social dels col·lectius de 
persones desafavorides, mitjançant la col·laboració amb entitats tant privades 
com públiques.  
 
L’experiència reeixida del conveni anterior (2005-2009) 

 
Al mes de març del 2005 es va firmar un primer conveni de col·laboració entre 
l’Obra Social ”la Caixa” i la Diputació de Barcelona per desenvolupar el Pla de 
gestió integral per a la conservació dels sistemes naturals de la Xarxa de Parcs 
Naturals (2005-2009), al qual l’entitat financera va destinar un pressupost de 15 

milions d’euros, distribuïts a raó de 3 milions d’euros/any. Gràcies a aquest 



acord es van poder executar 184 projectes, distribuïts als 12 espais naturals 
gestionats per la Diputació de Barcelona.  
 

Entre les accions més destacades, hi ha les següents: 
 

- S’han condicionat 162 km de camins per prevenir i extingir incendis. 
- Per prevenir i extingir incendis s’han creat i mantingut 574 hectàrees 

de franges i seccions de servei, a banda i banda de 248 km de 
camins. 

- S’han fet treballs forestals de millora a 700 hectàrees de boscos. 
- S’han portat a terme treballs de millora de la regeneració natural a 

517 hectàrees cremades. 
- S’han plantat 110.000 arbres per reforestar 124 hectàrees de boscos 

cremats que no es regeneraven de forma natural. 
- S’han executat 15 projectes per millorar 25 km d’espais fluvials i 

boscos de ribera. 
- S’han recuperat 153 hectàrees de pastures i espais oberts. 
- S’han restaurat 12 zones afectades per impactes importants 

(abocadors, mines abandonades, efectes de ventades, etc.), amb 
una superfície recuperada de 105 hectàrees. 

- S’han fet treballs de millora a 58 espais públics i de lleure. 
- S’han millorat i senyalitzat 22 itineraris i camins (GR, PR, etc.) dins 

els parcs. 
- S’han adaptat 7 itineraris per a persones amb problemes de mobilitat. 

 

Resum del nombre de projectes fets durant el primer conveni agrupats 
per tipologies (període 2005-2009) 
 

Classificació dels projectes (tipologies) 
Nombre de 
projectes 

Millora d'hàbitats forestals 40 
Ordenació de l'ús públic (itineraris adaptats, 
senyalització, restauració de fonts, etc.) 

33 

Prevenció d'incendis forestals 21 

Restauració d'àrees degradades 15 

Restauració de zones cremades 17 

Millora de boscos de ribera i zones humides 15 
Recuperació d’espais oberts i agrícoles, i 
millora d'hàbitats per a la fauna 

21 

Arranjament d’infraestructures i serveis 13 

Restauració de paisatge agrari 9 
TOTAL 184 

 
 



Una nova aposta per la integració de les persones  

 
Un dels objectius bàsics del conveni és la participació directa en els projectes 
d’entitats o empreses que treballen amb col·lectius en risc d’exclusió social. La 
participació de les empreses d’inserció (EI) i els centres especials de treball 
(CET) s’ha plantejat de dues maneres: de forma directa, en què les EI o els 
CET són els adjudicataris del projecte i assumeixen individualment tota la 
responsabilitat de les obres; o bé en col·laboració amb empreses 
especialitzades del sector, en què s’estableix un protocol de col·laboració 
revisat pels tècnics de la Diputació de Barcelona, es fixen els acords entre 
empreses i es detallen els treballs que executa cada una de les parts 
implicades. 
 
Durant els cinc primers anys del conveni, hi han participat 20 entitats de 

diferent inserció social, distribuïdes entre 8 empreses d’inserció i 12 

centres especials de treball. Així mateix, s’han posat de manifest dues 
realitats importants: la consolidació de les empreses d’inserció i dels 

centres especials de treball en aquest sector (amb una participació creixent 
en el programa) i el bon resultat de les col·laboracions impulsades entre 

entitats i empreses especialitzades. 

 
Aquest increment de participació s’ha traduït en un nombre més elevat de 
persones amb dificultats d’inserció que han passat a través de les empreses 
d’inserció i els CET per aquest programa, i es calcula que, una vegada acabats 
els treballs del Programa 2005-2009, hi hauran participat 593 persones. 

 

Amb el conveni que avui s’acaba de signar es preveu que unes 150 persones 
podran trobar feina en l’execució dels treballs de millora de les àrees naturals. 
 
 
Si en voleu més informació:  

Irene Roch. Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”. Tel. 934046027 
Iroch@fundaciolacaixa.es 
 
Carles Sabater. Departament de Premsa de la Diputació de Barcelona. Tel. 93 
402 22 22 
Sabatertc@diba.cat 
 


