Pla de Gestió Integral de Parcs Naturals
SOSTENIBILITAT A LLARG TERMINI

Treballs de neteja del bosc mediterrani a la Cartoixa de Montalegre (Barcelona)

En el marc del nou programa de Medi Ambient,
l’Obra Social ”la Caixa” ha desenvolupat un pla de
gestió integral aplicable a tota la xarxa de parcs
naturals d’Espanya, que, a més a més, promou la integració de les persones en situació d’exclusió social.

Col·lectius desfavorits
desenvolupen accions
per a la millora dels parcs
naturals, dins el programa
de Medi Ambient de
l’Obra Social ”la Caixa”
Amb un pressupost el 2005 proper als 9 milions
d’euros, el pla ha començat a aplicar-se als espais naturals gestionats per la Diputació de Barcelona i per
la Diputació de Lleida. A més a més, l’Obra Social
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”la Caixa” ja ha firmat acords amb la Junta d’Andalusia, el Govern Balear i la Comunitat Valenciana
per implementar properament el programa en aquestes autonomies. El 2006 l’entitat preveu fer extensiva
aquesta iniciativa a totes les comunitats autònomes
del país.

RECUPERAR ECOSISTEMES
La biodiversitat és un element fonamental en les nostres vides. L’objectiu de l’Obra Social ”la Caixa” passa
per contribuir a la conservació i la recuperació dels
ecosistemes més valuosos, de manera que la seva gestió pugui ser sostenible a llarg termini.
Entre les accions concretes que l’Obra Social impulsa en aquests espais, cal destacar la prevenció d’incendis, l’atenció a les àrees fluvials, la restauració de
les àrees més degradades i l’optimització de la senyalització i de la xarxa d’infraestructures.

Actuacions amb la Diputació de Barcelona
Nombre d’actuacions
Plans de gestió integral

14

Manuals de gestió d’hàbitats

2

Projectes en redacció

12

Projectes executius
- Millora forestal
- Restauració d’àrees degradades
- Recuperació de zones cremades
- Prevenció d’incendis forestals
- Aspectes socioeconòmics

7
4
6
12
5

Total

La iniciativa potencia també el teixit econòmic de tot el territori espanyol i implica la població dels municipis limítrofs en l’aprofitament
i la gestió dels recursos naturals. En l’execució de
les accions del Pla, l’Obra Social ”la Caixa” prioritza la contractació de persones amb desavantat-
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ges socials, preferentment exreclusos i exdrogoaddictes.
Cap al final del 2006, com s’ha esmentat més
amunt, l’Obra Social preveu haver firmat acords
amb totes les administracions responsables dels
Parcs Naturals d’Espanya.

Repoblació de matolls a alta muntanya desenvolupada per població reclusa
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