
 
 
 

 

Nota de premsa 

 
Un centenar de persones desafavorides accediran al món laboral aquest any 

gràcies al programa de conservació i millora d’àrees naturals  
 

”la Caixa” i la Conselleria d’Agroramaderia  
i Recursos Autòctons del Principat d’Astúries 
presenten els nous projectes de restauració 
ambiental i d’inserció de persones en risc 

d’exclusió 
 
 
• María Jesús Álvarez, consellera d’Agroramaderia i Recursos 

Autòctons de l’Administració del Principat d’Astúries, i Manuel 
Bilbao, director territorial de ”la Caixa” a Castella i Lleó i Astúries, 
han signat avui la renovació per a l’exercici vinent del conveni de 
col·laboració entre ambdues entitats iniciat el 2006, al qual l’entitat 
financera haurà destinat al final del 2013 un total de 6,4 milions 
d’euros en aquesta comunitat. 
 

• La Conselleria i ”la Caixa”, a més, han donat a conèixer els vuit 
nous projectes de conservació que es faran al llarg d’aquest any als 
espais naturals d’Astúries, i als quals l’entitat financera destinarà 
900.000 euros. 

 
• Les iniciatives se centren bàsicament en la millora de senders i en 

la recuperació d’espècies. Les actuacions s’emmarquen en l’acord 
de col·laboració amb un doble objectiu: la millora del medi ambient  
i el foment de l’ocupació de persones en risc d’exclusió. 
Concretament, aquest any prop de cent persones desfavorides 
podran accedir al món laboral duent a terme les tasques 
esmentades. 
 

• Fins ara (2006-2012), s’han portat a terme un total de 36 projectes 
sobre el territori i s’ha contribuït a la inserció social de 218 
persones en risc d’exclusió. 
 

 



 
 

Salas, 7 de març de 2013. María Jesús Álvarez, consellera d’Agroramaderia 
i Recursos Autòctons de l’Administració del Principat d’Astúries, i Manuel 
Bilbao, director territorial de ”la Caixa” a Castella i Lleó i Astúries, han signat 
aquest matí la renovació del conveni de col·laboració entre les dues entitats i 
han presentat els vuit nous projectes de conservació d’espais naturals 
d’Astúries, als quals l’entitat financera destinarà 900.000 euros al llarg del 
2013. L’execució d’aquestes iniciatives de millora crearà prop de cent llocs 
de treball per a persones en risc d’exclusió social. 

 
Els bons resultats del programa de l’Obra Social ”la Caixa” per a la 
conservació i la millora d’àrees naturals i la inserció de persones en risc 
d’exclusió, desenvolupat en col·laboració amb el Govern d’Astúries, han 
motivat un any més que es continuï treballant en el desenvolupament i 
l’execució d’actuacions per a la protecció, conservació i millora del medi 
ambient, així com en la facilitació de l’accés al món laboral de col·lectius que 
presenten més dificultats per a la seva inserció.  

 
Prop de cent persones en risc d’exclusió treballaran en els vuit nous 
projectes en cinc parcs naturals d’Astúries 
 
Al llarg del 2013 es duran a terme vuit noves actuacions repartides en cinc 
parcs naturals d’Astúries. Les actuacions s’orientaran prioritàriament a 
continuar treballant en la recuperació i el manteniment de senders a diferents 
àrees de la comunitat: 
 

• Parc Natural de Las Ubiás – La Mesa. Es portaran a terme treballs 
de manteniment i millora manual de senders, i s’actuarà en total sobre 
uns 80 kilòmetres.  

• Parc Natural de Redes. Principalment es faran treballs de neteja i 
manteniment, per millorar un total de 62 kilòmetres. 

• Parcs naturals de Ponga i de Somiedo Es recuperaran els antics 
boscos de castanyers, ara en desús, amb la finalitat de revalorar 
aquest ecosistema de gran interès des del punt de vista biològic, 
econòmic i social. Així mateix, es milloraran 30 kilòmetres de senders.  

• Parc Natural de les Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. Es 
milloraran 170 kilòmetres de senders per a ús de visitants i turistes. 

 
Balanç dels convenis 2006-2013 
 
Durant els vuit anys de vigència dels diferents convenis entre ambdues 
entitats (2006-2013), s’hauran invertit 6.400.000 euros en la millora de 



zones naturals a Astúries, amb una incidència especial en la restauració de 
zones degradades d’espais naturals.   
 
En aquest sentit, l’últim conveni va completar una sèrie d’actuacions 
prioritàries orientades a pal·liar els efectes del canvi climàtic, i també accions 
de millora dels hàbitats naturals. Es van dur a terme, entre d’altres, treballs 
de recuperació de boscos de castanyers, plantacions de frondoses i 
restauració de diferents zones humides i llacunes. 
 
Més informació:  
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Vicky Romero: 914 966 511 / maria.v.romero@lacaixa.es 
Irene Roch: 934 046 027 / iroch@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 

 


