
    

    

    

 

Nota de premsa 

 
Des que es va posar en marxa aquest acord, ”la Caixa” ha destinat  
5,2 milions d’euros a la millora de les àrees naturals i a la inserció  

de 163 persones en el món laboral 
    

”la Caixa” i el Govern de la Rioja amplien  
la seva aliança mediambiental i d’inserció  

de col·lectius en risc d’exclusió 
 

• Íñigo Nagore Ferrer, conseller d’Agricultura, Ramaderia i Medi 
Ambient del Govern de la Rioja, i Raúl Marqueta, director executiu 
territorial de ”la Caixa” a la Rioja, Navarra i Aragó, han firmat la 
renovació de l’acord establert fa sis anys entre totes dues 
institucions amb dos objectius principals: millorar i preservar els 
espais naturals de la comunitat autònoma a la vegada que es 
promou la inserció laboral de persones en risc d’exclusió.  

 

• El programa de conservació i millora de les àrees naturals ha 
permès la inserció de 163 persones en risc d’exclusió social i 
laboral a través del desenvolupament de 38 actuacions 
mediambientals.  

 
• El renovat acord recull iniciatives diverses que van des de projectes 

enfocats a minimitzar els efectes del canvi climàtic, com ara l’estudi 
sobre la captació com a embornal que exerceixen els boscos 
riojans, fins a la restauració de riberes, la plantació de pollancredes 
i la recuperació de cobertes vegetals. 

 
• La inversió de ”la Caixa” en el desenvolupament d’aquest conveni, 

de vigència anual, puja a 350.000 euros.  
 
Logronyo, 6 de novembre de 2012. Íñigo Nagore Ferrer, conseller 
d’Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient del Govern de la Rioja, i Raúl 
Marqueta, director executiu territorial de ”la Caixa” a la Rioja, Navarra i 
Aragó, han firmat aquest matí el nou conveni de col·laboració per a la 
integració laboral de persones en risc d’exclusió social a través de la millora 
i la conservació dels espais naturals de la Rioja. 
 



L’acord suposa una inversió per part de ”la Caixa” de 350.000 euros i té una 
durada anual. 
 
Actuacions mediambientals generals del nou conveni 
 
La renovació d’aquest acord prioritzarà els projectes que contribueixin a 
minimitzar els efectes del canvi climàtic, com ara accions que redueixin les 
emissions de CO2 a l’atmosfera. Un altre requeriment de les iniciatives que 
es duran a terme dins el conveni és la utilització d’energies renovables amb 
l’objectiu de contribuir a la seva implantació. En totes les actuacions 
s’ocuparà persones en situació o risc d’exclusió laboral i social. 
 
Altres línies d’actuació mediambiental:  
 

— Millora dels hàbitats forestals i prevenció d’incendis. 
— Millora dels espais fluvials, aiguamolls i formacions de ribera. 
— Restauració d’àrees degradades.  
— Millora de la connectivitat ecològica i paisatgística, i preservació de la 
biodiversitat. 
— Reforç del teixit econòmic i impuls de la formació laboral de la 
població local. 
— Realització de campanyes de sensibilització i comunicació 
relacionades amb els usos i les bones pràctiques mediambientals. 
— Potenciació d’actuacions que ajudin a reduir les emissions de CO2 a 
l’atmosfera.  
— Implementació d’accions encaminades a la utilització d’energies 
renovables. 

 
A partir d’aquestes línies generals, la Conselleria d’Agricultura, 
Ramaderia i Medi Ambient especificarà les actuacions i les zones on es 
duran a terme els projectes, a més d’articular les operacions tècniques que 
permetin realitzar les tasques en condicions d’eficiència i seguretat.  
 
Activitats dutes a terme al llarg del segon conveni 
 

El conveni passat, firmat al novembre del 2011 entre l’Obra Social ”la Caixa” i 
el Govern de la Rioja, va permetre inserir 40 persones de la comunitat en risc 
d’exclusió social i laboral. Al llarg dels sis anys del conveni, un total de 163 
persones en risc d’exclusió han tingut accés al mercat laboral. L’entitat 
financera ha destinat 5,2 milions d’euros a la realització d’aquest programa. 
 
Durant l’últim exercici, l’entitat financera va impulsar sis projectes 
mediambientals en espais naturals de la Rioja, entre els quals destaquen els 
que se centren en la lluita contra el canvi climàtic a través de la captura de 
CO2 atmosfèric.  



 
Els boscos riojans fixen actualment el 31 % de les emissions totals de CO2 

que tenen lloc a la Rioja, la qual cosa els confereix un paper transcendental 
en el cicle del carboni. I en el context d’aquesta notable capacitat de captura 
de carboni de les masses arbrades, el cas específic de les pollancredes és 
particularment interessant, ja que sens dubte es tracta dels boscos amb una 
capacitat productiva més gran de tots els que hi ha a la Rioja i amb una 
capacitat de lluita més gran contra el canvi climàtic, per la qual cosa molts 
dels projectes realitzats a l’últim conveni s’han centrat en aquest tema: 
 

 
- Restauració de riberes al riu Najerilla. Amb l’objecte d’augmentar el 

valor ambiental i biològic de les riberes del riu Najerilla al seu pas pels 
termes de San Asensio, Nájera, Baños de Río Tobía i Torremontalbo, 
s’ha promogut la restauració d’aquestes amb la repoblació d’arbredes 
per iniciar un nou cicle biològic amb espècies característiques del bosc 
de ribera com ara àlbers, salzes, verns, freixes, etc. Les actuacions 
s’han dut a terme en una superfície de 12,29 hectàrees. 

 
- Tractaments culturals de les pollancredes. Aquests treballs han tingut 

una doble finalitat: una funció mediambiental (conservació de riberes, 
millora del paisatge, protecció de cultius davant l’erosió, funció com a 
filtres verds i fixadors de CO2) i una funció socioeconòmica, tenint en 
compte la seva important repercussió en termes d’ocupació.  

 
- Millora de pistes forestals. Es duen a terme una sèrie de treballs per 

millorar l’accés a les muntanyes d’utilitat pública La Santa i Turruncún, a 
Munilla i Arnedo, en què es repararan 80,50 quilòmetres de pistes 
forestals.  

 
- Tractament silvícola. Adequació de les masses arbrades ubicades al 

Parc Natural de Cebollera per mitjà d’aclarides, desbrossaments i podes 
que contribueixin, d’una banda, a millorar les condicions biològiques, 
vegetatives i sanitàries de les masses, i de l’altra, a incrementar la 
prevenció d’aquestes masses davant el risc d’incendis forestals.  

 
- Plantació de pollancres en muntanyes d’utilitat pública. Els treballs 

han consistit a preparar el terreny per aclotar-lo i plantar-hi pollancres, 
una espècie de màxima eficàcia en la lluita contra el canvi climàtic. S’ha 
actuat en una superfície de 33,77 hectàrees. 

 

 
 
Més informació:  

 



Àrea de Comunicació ”la Caixa” 
Izaskun Azcona: 944 356 248 izaskun.azcona@lacaixa.es 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
    


