La Diputació i "la Caixa" renoven la seva aliança en la
integració laboral de col·lectius en risc d'exclusió social
mitjançant actuacions d'alt valor mediambiental.,
El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet; la delegada general de “la Caixa” a
Tarragona, Empar Martínez; el diputat president de la Comissió de l’Organisme Autònom de
Desenvolupament Local de la Diputació de Tarragona, Joan Josep Malràs i Xavier Bertolín, director
adjunt de l’Àrea de Medi Ambient i Ciència de la Fundació "la Caixa" presenten avui la renovació de
l’aliança entre la Diputació i l’Obra Social “la Caixa” per a la integració laboral de col·lectius en risc
d’exclusió i la preservació de l’entorn natural de la demarcació.
El conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i “la Caixa” per a la integració laboral de
col·lectius en risc d’exclusió social mitjançant actuacions d’alt valor mediambiental en el
desenvolupament del territori signat avui té una durada de dos anys (2009-20010), i preveu una
inversió global en aquest període de 2.400.000 euros, distribuïts en dues anualitats d’1.200.000
euros.
Pel que fa al tipus d’actuacions que es duran a terme, juntament amb les més “tradicionals” -com la
millora d’hàbitats forestals i la prevenció d’incendis, la restauració d’àrees degradades o la millora
dels espais fluvials i formacions de ribera- el conveni incorpora altres conceptes com la potenciació
d’actuacions que ajudin a minimitzar els efectes del canvi climàtic i la implementació d’accions que
fomentin la utilització d’energies renovables. També es preveu l’adequació d’espais per facilitar-hi
l’accés a persones amb algun tipus de discapacitat i el reforçament del teixit econòmic de l’àrea on
s’actuï amb l’impuls de la formació laboral de la població local.
El conveni signat entre la Diputació de Tarragona i l’Obra Social “la Caixa” estableix clarament que
en les actuacions de conservació i millora d’espais naturals es donarà prioritat a l’ocupació de
col·lectius de persones socialment desfavorides en situació o risc d’exclusió social, preferentment
col·lectius d’exreclusos, exdrogoaddictes, aturats de llarga durada majors de 50 anys, aturats/des
amb subsidi o sense, amb càrregues familiars i persones maltractades en situació extrema.
L’Organisme Autònom de Desenvolupament Local (OADL) de la Diputació serà l’encarregat
d’executar les actuacions que acordin l’Obra Social “la Caixa” i la Diputació de Tarragona en el marc
de la comissió paritària que es crearà per al seguiment del conveni.
Durant la seva intervenció, la delegada general de “la Caixa” a Tarragona, Empar Martínez, ha
explicat que la signatura d’aquest conveni és la conseqüència d’una col·laboració que fins ara ha
esdevingut immillorable i “molt efectiva”. Segons ha manifestat Martínez, aquests tres anys de
col·laboració han tingut un impacte favorable tant des del punt de vista mediambiental com
d’inserció laboral. Els projectes desenvolupats fins ara “han quallat en el territori com una pluja
fina”, ha assegurat la delegada general de “la Caixa” a Tarragona, que ha anunciat que en aquest
nou període “posarem especial èmfasi en la inserció laboral de persones amb risc d’exclusió social”.
Per la seva banda, el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, s’ha referit als projectes
que l’Obra Social “la Caixa” i la Diputació realitzen de forma conjunta com a “projectes amb ànima”,
que tenen un important component social, i que a més a més, tenen una “forta implicació
territorial”. Tal com ha posat de manifest el president de la Diputació, “no hi ha cap comarca que
hagi quedat fora d’aquests programes”, iniciats l’any 2006. I ha explicat que són accions
“compromeses amb les persones i amb el medi ambient, amb les quals “volem crear llocs de treball
i oferir oportunitats a aquells col·lectius més desafavorits, involucrar el territori i minimitzar els
efectes del canvi climàtic”.
El president de la Diputació ha explicat que durant aquests tres anys, “hem arribat a tota la
demarcació, i ara tenim la ferma voluntat d’arribar a quantes més persones millor”. Així mateix, ha
assenyalat que la Diputació pot treballar fonamentalment en dos àmbits: d’una banda, “generant
tanta inversió com puguem perquè esdevingui motor d’ocupació”, i de l’altra, generar polítiques de
formació i d’ocupació que tinguin una forta acció social, treballant colze a colze amb entitats i
ajuntaments del territori”.

Balanç del conveni 2006-2008
Durant el primer conveni per a la preservació dels espais naturals de la demarcació i la integració
laboral de col·lectius en perill d’exclusió (2006-2208) signat entre l’Obra Social “la Caixa” i la
Diputació de Tarragona s’han dut a terme un total de 33 actuacions que s’han desenvolupat a les
deu comarques que integren la demarcació de Tarragona.
Els treballs realitzats han facilitat la integració laboral de 182 persones amb dificultats especials per
accedir al mercat laboral. Entre aquestes hi havia 60 persones amb discapacitat psíquica, 26
persones amb malalties mentals severes, cinc presos en situació de tercer grau, 22 dones, 15
homes sense feina majors de 45 anys i dos exdrogoaddictes, entre d’altres persones que formaven
part de col·lectius en perill d’exclusió social.
RESUM DEL CONVENI OBRA SOCIAL “LA CAIXA” - DIPUTACIÓ (2006-2008)
Total d’actuacions realitzades 33
Total de persones inserides laboralment 182
- Persones amb discapacitats psíquiques 60
- Persones amb discapacitats físiques 2
- Persones amb malaltia mental severa 26
- Presos en situació de tercer grau 5
- Persones drogodependents o alcohòliques 2
- Dones 22
- Homes majors de 45 anys 15
- Altres persones en risc d’exclusió social (llocs rotatius) 50
- Llocs de treball consolidats dins les fundacions 12
Fundacions/associacions amb què s’ha col·laborat 7
Comarques on s’ha actuat 10
Parcs Naturals on s’ha incidit: Parc Natural del Montsant - Parc Natural del Delta de l’Ebre - Parc
Natural dels Ports 3
Els PEIN: Serra de Llaberia - Àrea del Montmell - Muntanyes de Prades 3
Les actuacions s’han realitzat als tres parcs naturals de la demarcació (Parc Natural de Montsant,
Parc Natural del Delta de l’Ebre i Parc Natural dels Ports) i a tres PEIN (Serra de Llaberia, Àrea del
Montmell i les Muntanyes de Prades), a més d’altres indrets d’interès natural de les comarques
tarragonines.
Històries humanes
El balanç del primer conveni és plenament positiu per a l’Obra Social “la Caixa” i la Diputació de
Tarragona especialment per la seva dimensió social. La integració laboral de col·lectius fràgils ha
donat lloc a nombroses històries singulars, entre les quals destaquem:
- La creació d’una brigada forestal formada majoritàriament per dones i comanada per una de les
primeres capatasses forestals femenines. La tècnica forestal també era una dona. Van netejar els
boscos d’Aiguamúrcia, al voltant de Santes Creus.
- En col·laboració amb l’Associació Aurora, s’incorpora al conveni el col·lectiu de persones amb
malalties mentals severes amb uns resultats excel·lents, tant per la professionalitat de la feina
realitzada com el benefici terapèutic de l’activitat en la seva salut. Els sis treballadors d’Aurora,
dirigits per una persona immigrant van netejar la resclosa de la riera de Gaià.
- En conveni amb el CIRE, cinc presos en règim de tercer grau penitenciari treballen en la neteja del
bosc del Comú de Vandellòs, afectat per un incendi. La feina contribueix a facilitar la seva reinserció
a la societat.
- Tres dones pageses majors de 45 anys culminen amb èxit el projecte de transformar un abocador
en un espai d’interès natural, cultural i paisatgístic gràcies a la recuperació del conreu de la palma
(margalló) i la seva transformació en artesania.
- A la serra de Llaberia es contracten sis persones en perill d’exclusió per fer treballs forestals
després d’un curs de capacitació. Entre aquestes, un exdirectiu procedent del món de l’empresa que
després de quedar-se sense feina redescobreix una nova vocació i una nova vida a la natura. I una
dona maltractada que resta amagada i protegida.

