
 

 

 
Nota de premsa 

 

L’acord permetrà dur a terme 9 nous projectes i facilitar l’accés  
al món laboral a més de 50 persones en risc d’exclusió 

 

La Junta de Castella i Lleó i l’Obra Social  
”la Caixa” impulsen el seu compromís  

amb la conservació dels espais naturals i  
les persones en risc d’exclusió 

 
• El conseller de Foment i Medi Ambient, Antonio Silván, i el director 

territorial de ”la Caixa” a Castella i Lleó i Astúries, Manuel Bilbao, 
han presentat aquest matí les actuacions mediambientals que es 
portaran a terme als espais naturals de Castella i Lleó, a les quals 
l’entitat financera destinarà un total de 500.000 euros al llarg del 
2014. 

 
• Els nou projectes s’emmarquen dins del conveni de col·laboració 

subscrit el 2006 entre l’Obra Social ”la Caixa” i la Junta de Castella i 
Lleó, pel qual es comprometen a millorar el medi ambient i a 
fomentar l’ocupació entre persones en risc d’exclusió. 
Concretament, aquest any 53 persones desafavorides podran 
accedir al món laboral mitjançant aquestes tasques. 

 
• Fins ara (2006-2013), s’han fet un total de 58 actuacions sobre el 

territori i s’ha contribuït a la inserció laboral de 538 persones en 
risc d’exclusió.  
 

• Al final del 2014, i després de nou anys de col·laboració, l’entitat 
financera haurà destinat un total de 8.300.000 euros a projectes de 
restauració ambiental a Castella i Lleó. 

 
 

Zamora, 3 de febrer de 2014. El conseller de Foment i Medi Ambient de la 

Junta de Castella i Lleó, Antonio Silván, i el director territorial de ”la Caixa” a 

Castella i Lleó i Astúries, Manuel Bilbao, han presentat aquest matí les diferents 

actuacions que es portaran a terme al llarg d’aquest any destinades a la millora 

i la conservació dels espais naturals de la comunitat. 

 



Amb una inversió de 500.000 euros, els nou projectes que preveu aquest 

conveni en 13 espais naturals consistiran en la conservació de la biodiversitat i 

de les zones humides. 

 

En aquestes actuacions, com en anys anteriors, es donarà prioritat a l’ocupació 

de col·lectius de persones en situació o risc d’exclusió social, preferentment 

col·lectius d’exreclusos, exdrogoaddictes, immigrants i dones en situació de 

vulnerabilitat. Per això, es tindrà molt en compte el programa Incorpora de la 

Fundació ”la Caixa”, l’objectiu del qual és facilitar l’accés al món laboral de 

col·lectius especialment fràgils. Es preveu que participin en aquestes activitats 

53 persones en risc d’exclusió social. 

 

Actuacions que es duran a terme el 2014 

 

Àvila 
En aquesta província es faran actuacions de millora ambiental i conservació 

d’ecosistemes en la xarxa d’espais naturals de la província. S’actuarà al Parc 

Regional Sierra de Gredos, a la Reserva Natural del Valle de Iruelas i als llocs 

d’interès comunitari Pinar de Hoyocasero i Riberas del Alberche. L’objectiu és 

garantir la conservació de la biodiversitat i la persistència de les espècies de 

fauna i flora amenaçades als hàbitats aquàtics de muntanya a la zona sud de la 

província. 

 

Burgos 
A la província burgalesa, s’actuarà en la protecció, la recuperació i la 

revalorització de l’ecosistema de torbera flotant a les Lagunas Altas de Neila, 

considerat el més singular de la comunitat perquè és únic a Espanya. 

 

Palència 
La conservació de les zones humides i de la biodiversitat és l’objectiu de les 

actuacions del Parc Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre – Montaña 

Palentina. La finalitat general és millorar la biodiversitat i fomentar la 

conservació d’espècies de flora i fauna, per la qual cosa s’actuarà en la 

restauració de diferents zones humides i hàbitats aquàtics de muntanya. 

També es treballarà en l’increment de la diversitat forestal augmentant la 

presència d’espècies autòctones de fruiters. 

 

Salamanca  
Al Parc Natural de Las Batuecas – Sierra de Francia es treballarà en la 

restauració d’hàbitats i en la millora de la qualitat tròfica de l’hàbitat per a grans 

rapinyaires (àguila reial, milans reials i ducs) i mamífers (linx ibèric) mitjançant 

l’augment de la població de conills i altres espècies que són la base de la seva 



alimentació. També es duran a terme accions d’educació i voluntariat ambiental 

a l’entorn de la conservació i la biodiversitat dels diferents ecosistemes. 

 

Segòvia  
El Parc Natural de Las Hoces del Río Duratón serà el beneficiat de les 

actuacions emmarcades dins d’aquesta renovació del conveni. Amb les 

tasques previstes, es vol millorar l’hàbitat del riu al seu pas pel parc natural, per 

la qual cosa s’actuarà en la restauració dels marges i la llera, i en la regulació 

de l’ús públic de la zona. 

 

Sòria  
Als parcs naturals de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión i el Cañón 

del Río Lobos, s’actuarà en la restauració ambiental d’ecosistemes associats 

als cursos i les làmines d’aigua d’aquests espais. Amb l’objectiu de resoldre la 

situació i aturar el deteriorament de les llacunes, es restauraran tots els camins 

secundaris en l’entorn de la Laguna Helada i la Laguna Larga. 

 

Un dels elements més característics del Cañón del Río Lobos són les 

pollancredes, que acompanyen bona part del transcurs del riu per l’interior del 

parc natural. Es restaurarà un tram de 14 hectàrees d’aquest espai i s’hi 

plantarà un total de 21 espècies diferents. 

 
Valladolid 
A la Reserva Natural de les Riberas de Castronuño, s’hi actuarà amb l’objectiu 

de continuar conservant la biodiversitat d’aquest espai i del municipi de 

Torrecilla de la Abadesa.  
 

Zamora  
A la província de Zamora s’actuarà en dos dels seus espais naturals, sempre 

en temes relacionats amb la conservació dels seus hàbitats. Al Parc Natural del 

Lago de Sanabria, l’objectiu és conservar les poblacions d’aus forestals i altres 

espècies relacionades amb aquests ecosistemes. A la Reserva Natural de les 

Lagunas de Villafáfila es faran tasques de conservació de poblacions nidificants 

per al manteniment de poblacions d’aus limícoles i estepàries, i la conservació 

de la fauna i les espècies emblemàtiques de l’espai. 
 
 

Més informació:  

Departament de Comunicació de ”la Caixa” 
Carmen Alsina: 947 258 403 / mcalsina @lacaixa.es 
 
Sala de Premsa Multimèdia / http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


