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

amb la conservació del patrimoni natural  
i proporcionen feina a 54 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 les actuacions mediambientals que es portaran a 

terme als espais naturals de la comunitat.  

 

• Els onze projectes, que es realitzaran al llarg del 2015, facilitaran 

l’accés al món laboral a 54 persones en risc d’exclusió. L’entitat 

financera destinarà a aquestes iniciatives un total de 500.000 euros. 

 

• En els darrers nou anys, mitjançant aquesta iniciativa, gairebé 600 

persones en risc d’exclusió social han accedit al món laboral. 

 

 
Valladolid, 23 de desembre de 2014. 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 les actuacions mediambientals que es portaran a 
terme als espais naturals de la comunitat. 
 
Els onze projectes per al 2015 s’emmarquen dins del conveni de col·laboració 
entre l’Obra Social ”la Caixa” i la Junta de Castella i Lleó subscrit el 2006 amb 
el compromís de millorar el medi ambient i fomentar l’ocupació entre persones 
en risc d’exclusió. Concretament, l’any que ve un total de 54 persones 
desafavorides podran accedir al món laboral realitzant aquestes tasques. 
 
Des que es va iniciar la col·laboració entre ambdues institucions, s’han dut a 
terme 70 actuacions sobre el territori i s’ha contribuït a la inserció laboral de 
gairebé 600 persones. Al final del 2015, i després de nou anys de col·laboració, 



 
  

l’entitat financera haurà destinat un total de 8,8 milions d’euros a projectes de 
restauració ambiental a Castella i Lleó. 
 
Amb una inversió de 500.000 euros, els onze projectes previstos per a aquest 
any s’orientaran cap a la conservació de la biodiversitat i la millora del medi 
natural. En les actuacions, igual que 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. Així doncs, s’haurà de tenir en compte sobretot el 
programa Incorpora de la Fundació ”la Caixa”, que té com a objectiu facilitar 
l’accés al món laboral de col·lectius especialment fràgils. Per a l’execució 
d’aquestes activitats, es preveu la participació de 54 persones en risc d’exclusió 
social. 
 
Actuacions previstes per al 2015 
 

A la província d’Àvila es desenvoluparan actuacions de reforestació al Valle del 
Tiétar per a la recuperació dels boscos afectats per l’incendi de l’any 2009. A 
més, es portaran a terme actuacions de conservació i millora de la biodiversitat 
al bosc singular del Pinar de Hoyocasero. 
 
A la província de Lleó es restauraran els hàbitats del nord de la província 
especialment a San Emiliano i Omañas, inclosos en la Red Natura 2000. 
També s’han previst la conservació i la millora de la biodiversitat dels boscos 
singulars d’Hormas i el Pinar de Puebla de Lillo. 
 
A la província de Palència, es duran a terme actuacions de millora i 
conservació de la biodiversitat del Pinar de Velilla. A Sòria, s’actuarà en la 
restauració dels ecosistemes prioritaris de la Laguna Negra, el Cañón de Río 
Lobos i La Fuentona. 
 
A la província val·lisoletana s’actuarà en la naturalització d’una antiga bassa de 
depuració, a Olmedo 
 
Totes aquestes actuacions es duran a terme a través de la Fundación 
Patrimonio Natural. 
 
 
Afavorir la inclusió social a través del món laboral 
 



 
  

Des de l’any 2006, la Junta de Castella i Lleó i l’Obra Social ”la Caixa” 
combinen en les seves actuacions la conservació del patrimoni i la inclusió 
laboral de les persones en risc social. Amb aquesta finalitat, en els darrers nou 
anys s’han invertit més de 8,8 milions d’euros, i s’ha facilitat la incorporació 
laboral de gairebé 600 persones en risc d’exclusió. Al mateix temps, s’han 
desenvolupat 70 actuacions mediambientals, en què s’han dedicat més de 2,8 
milions d’euros a la millora de l’ús públic del medi natural, més de 2,1 milions a 
l’accessibilitat, més d’1,1 milions a la conservació de la biodiversitat, i la resta a 
la lluita contra el canvi climàtic, la recuperació de zones humides i el foment 
dels valors mediambientals. 
 
 
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/ 
 

 


