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RODA DE PREMSA aquest dimecres 28 de març a les 12.00 h a l'Oficina del Parc de
Collserola

'La Caixa' inverteix 3 milions d'euros en 49 projectes
mediambientals als Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona al
2007
Treballs de neteja per a la prevenció d'incendis realitzats al Parc de
El diputat de l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Josep Mayoral i el
Collserola
director general de la Fundació “la Caixa”, Josep Francesc de Conrado presenten
Autor: Àrea d'espais Naturals

Foto disponible en alta resolució.

aquest dimecres, 28 de març, al Parc de Collserola els 49 nous projectes
mediambientals que es desenvoluparan al llarg de 2007.

Els projectes abasten iniciatives tan diverses com ara els itineraris sensorials per a invidents
i els adaptats per a persones de mobilitat reduïda, al Parc del Garraf; la millora dels boscos
de ribera al Parc de la Serralada del Litoral; la recuperació de la biodiversitat, al Parc de
Montseny; o els treballs de prevenció d'incendis, al Parc de la Serralada de Marina, entre
altres.
Els 49 projectes que es desenvoluparan tenen un doble objectiu: per una banda, millorar
l'entorn natural i per l'altra, integrar a les persones en situació de risc d'exclusió social. Un
total de 81 persones han estat reinserides durant l'any 2006, i la previsió és que siguin 150
al llarg de 2007.
Durant l'any passat, el 70% del projectes han estat executats amb la participació d'entitats o
empreses d'inserció laboral. Enguany, es preveu que siguin gairebé el 100%.
PRESENTACIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ:
Dia: dimecres 28 de març
Hora: 12 h
Lloc: (*) Centre d'informació del Parc de Collserola (Crta de l'Església, 92) de Barcelona.
- Un cop finalitzat l'acte informatiu, els mitjans de comunicació podran compartir amb les
persones que estan desenvolupant el projecte de millora d'ús públic i de la vegetació
autòctona al Parc la seva experiència. Es tracta d'un col·lectiu de discapacitats de l'empresa
de Badalona “Can Neteja”.
ASSISTENTS:
Josep Mayoral, diputat de l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.
Josep Francesc de Conrado, director general de la Fundació 'la Caixa'
Pere Guardiola, director del mercat institucional de Barcelona i província de “la Caixa”.
Josep Perpinyà, vice-president executiu del consorci del parc de Collserola.
(*) Hi haurà un servei de microbús per als qui vulguin assistir a la roda de premsa.
11.00 h. Sortida de la Seu de 'la Caixa'. Av. Diagonal, 621.
Es prega confirmació:
Irene Roch. Àrea de Comunicació de l'Obra Social 'la Caixa' Tel. 93 404 60 27
Glòria Santamaria. Premsa de la Diputació de Barcelona Tel. 93 402 20 94.
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Un total de 150 persones en risc d'exclusió treballaran en aquests projectes

La Caixa inverteix 3 milions d'euros en 49 projectes mediambientals als Parcs
Naturals de la Diputació el 2007
El diputat d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Josep Mayoral, i el director general de la
Fundació la Caixa, Josep Francesc de Conrado, van presentar el dimecres 28 de març al Parc de
Collserola els 49 projectes mediambientals nous que es desenvoluparan al llarg de 2007, gràcies al
conveni signat entre l'entitat financera i la Corporació.
Aquests 49 projectes mediambientals s'inclouen en la
segona fase del conveni signat entre la Caixa i la Diputació
per desenvolupar el conjunt d'accions en favor de la
conservació i millora dels espais naturals dins la Xarxa
d'Espais Naturals. Al llarg dels cinc anys de vigència
d'aquest acord, la Caixa hi destinarà un total de 15 milions
d'euros, 3 milions per any.

Mayoral i Conrado, durant la visita al Parc
de Collserola. Foto: XPN
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Durant la presentació d'aquest projectes, el diputat
d'Espais Naturals, Josep Mayoral, i el director general de la
Fundació la Caixa, Josep Francesc de Conrado, van fer
balanç dels treballs realitzats durant el primer any del
conveni. Així doncs, gràcies a aquest acord, la Caixa està
treballant en un total de 88 projectes de millora de la
biodiversitat dels espais naturals de la província de
Barcelona.

Segons de Conrado el conveni té 'un doble objectiu essencial: millorar l'entorn natural i promoure la
integració de les persones en situació de risc d'exclusió social'. El director general també va afirmar que
'el conveni ha servit de model per fer-ne d'altres similars amb diputacions i cabildos de la resta d'Espanya'
i s'ha compromès a renovar-lo i millorar-ne la dotació econòmica.
De la seva part, el diputat d'Espais Naturals, Josep Mayoral, va dir que 'gràcies al conveni s'ha donat
l'oportunitat de potenciar aquestes empreses de reinserció social i també empreses especialitzades en
medi ambient'. Així, pel que fa a les activitats de conservació i millora, s'ha donat prioritat a l'ocupació de
col lectius de persones amb algun desavantatge social. L'any passat, 81 persones es van poder inserir en
el món laboral participant en un 70% dels projectes. Enguany hi participaran 150 persones, cosa que
representa una resposta davant les iniciatives de gairebé un 100%.
Precisament, durant la presentació, que es va fer al Parc de Collserola, es va poder veure in situ un dels
projectes de millora d'ús públic i de la vegetació autòctona al parc realitzat per un col lectiu de persones
amb discapacitats de l'empresa de Badalona Can Neteja.
Font de la informació
Xarxa de Parcs Naturals i Fundació la Caixa
Data de la notícia
29/03/2007
Web del Xarxa de Parcs Naturals
Web de l'Obra Social Fundació la Caixa
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