
 

 
   

Nota de premsa 

 

Gràcies al programa de conservació i millora de les àrees naturals, 507 

persones en situació desafavorida han accedit al món laboral  

 

”la Caixa” i la Conselleria d’Agricultura  
de Castella-la Manxa presenten els nous 

projectes de restauració ambiental i inserció de 
persones en risc d’exclusió 

 

 

• María Luisa Soriano, consellera d’Agricultura del Govern de 

Castella-la Manxa, i Victorino Lluch, director territorial de ”la Caixa” 

a Castella-la Manxa, han presentat avui els 14 projectes de 

conservació dels espais naturals de Castella-la Manxa als quals 

l’entitat financera destinarà 500.000 euros al llarg del 2013. 

 

• Les iniciatives són tan diverses que abracen, entre d’altres, la 

restauració de zones cremades, la introducció de bestiar per evitar 

incendis o la millora de deus. 

 

• Totes aquestes actuacions formen part del conveni de col·laboració 

entre ”la Caixa” i el Govern de Castella-la Manxa que es va 

subscriure el 2006 amb el compromís de millorar el medi ambient i 

fomentar l’ocupació de persones en risc d’exclusió. Concretament, 

aquest any prop de 80 persones desafavorides podran accedir al 

món laboral amb aquests treballs. 

 

• Fins avui (2006-2012) s’han dut a terme un total de 138 actuacions 

sobre el territori i s’ha contribuït a la inserció social de 507 persones 

en risc d’exclusió.  

 

• Al final del 2013 i després de vuit anys de col·laboració, l’entitat 

financera haurà destinat un total de 7.050.000 euros a projectes de 

restauració ambiental a Castella-la Manxa. 

 

 

 

Toledo, 9 d’abril de 2013. La consellera d’Agricultura del Govern de 

Castella-la Manxa, María Luisa Soriano, i el director territorial de ”la Caixa” a 



 

Castella-la Manxa, Victorino Lluch, han presentat aquest matí 14 nous 

projectes de conservació dels espais naturals de Castella-la Manxa, als 

quals l’entitat financera destinarà 500.000 euros al llarg del 2013, i que 

crearan prop de 80 llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social. 

 

Els bons resultats del programa de l’Obra Social ”la Caixa” de conservació i 

millora de les àrees naturals i la inserció de persones en risc d’exclusió, que 

es desenvolupa en col·laboració amb el Govern de Castella-la Manxa, han 

motivat que es continuï treballant un any més en el desenvolupament i 

l’execució d’actuacions per a la protecció, la conservació i la millora del medi 

ambient, a més de la facilitació de l’accés al món laboral de col·lectius que 

presenten més dificultats per a la seva inserció laboral. 

 

Prop de 80 persones en risc d’exclusió treballaran en els 14 nous 

projectes  

 

Al llarg del 2013 es duran a terme 14 noves actuacions repartides per totes 

les províncies. Les actuacions s’orientaran prioritàriament a prosseguir la 

recuperació de les zones cremades pels incendis, a la recuperació 

d’espècies endèmiques o a la reparació de la biodiversitat de diverses 

microreserves. 

 

Albacete: 

- Actuacions de conservació d’espècies endèmiques. 

- Recuperació del paisatge agrari tradicional i foment de la biodiversitat. 

- Restauració de l’hàbitat degradat per l’incendi de la microreserva de 

Yesares de Hellín. 

- Plantacions d’espècies singulars al terme municipal de Nerpio. 

- Actuacions de control d’espècies invasores. 

 

Ciudad Real 

- Accions de conservació de flora amenaçada pel canvi climàtic.  

- Estudi paleobotànic de Los Bonales de Puebla de Don Rodrigo. 

 

Conca 

- Recuperació de deus i restauració de fonts. 

- Millora d’hàbitats forestals. 



 

 

Guadalajara 

- Projecte pilot per a l’ús del pasturatge en la prevenció d’incendis. 

- Restauració de l’abocador de residus sòlids urbans. 

- Actuacions de protecció del jaciment d’icnites.  

- Elaboració d’elements interpretatius de rutes geològiques. 

 

Toledo  

- Obres de millora de les àrees protegides per a l’ús públic.  

- Actuacions per a l’eradicació d’espècies invasores. 

 

Balanç dels convenis 2006-2013 

 

Durant els vuit anys de vigència dels diferents convenis (2006-2013), 

s’hauran invertit 7.050.000 euros en la millora de zones naturals a Castella-

la Manxa, amb una incidència especial en la restauració de les zones 

degradades dels espais naturals. En aquest sentit, en el darrer exercici 2012 

el conveni va incloure una sèrie d’actuacions prioritàries orientades als 

efectes del canvi climàtic  

 

També es va incidir en la millora dels hàbitats naturals, on es van dur a 

terme actuacions de millora de les masses forestals mitjançant el 

desenvolupament de treballs silvícoles encaminats principalment a la millora 

de l’estat de la vegetació, a la prevenció d’incendis forestals i al 

manteniment de repoblacions. Pel que fa a les tasques de recuperació de 

zones degradades, es van emprendre principalment tasques de control i/o 

eradicació d’espècies vegetals invasores, que tant mal fan a les espècies 

endèmiques. 

 

 

Més informació:  

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Almudena Guerrero: 914 966 511 / agmaldo@lacaixa.es 

Irene Roch 934 046 027 / iroch@fundacionlacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 

 


