
 

    
      
 

Nota de premsa 

 

 

Des que es va posar en marxa la iniciativa, 190 persones en situació 

desafavorida han tingut accés al món laboral a través de 47 projectes de millora 

 

 

”la Caixa” i el Govern d’Extremadura milloraran 
els espais naturals  

i proporcionaran feina a 12 persones  
en risc d’exclusió 

 

 

• El conseller d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Medi Ambient i 

Energia, José Antonio Echávarri, i el delegat territorial de ”la Caixa” 

a Castella-la Manxa i Extremadura, Juan Ignacio Zafra, signen la 

renovació del conveni per a la conservació dels espais naturals 

protegits d’Extremadura i la inserció de col·lectius desafavorits a 

través d’iniciatives mediambientals.  

 

• L’acord, que té una durada anual, preveu que ”la Caixa” hi faci una 

inversió de 120.000 euros. Al llarg del 2015 es portaran a terme tres 

actuacions dins del conveni: la millora de la Reserva Ornitològica 

de Portaje, la conservació de la vegetació autòctona i els accessos 

del Monument Natural Mina La Jayona, i l’adequació dels voltants 

del Centre d’Educació Ambiental de Cuacos de Yuste. Es preveu 

que unes 12 persones en risc d’exclusió participin en les noves 

iniciatives.  

 

• L’Obra Social ”la Caixa” i la Conselleria d’Agricultura, 

Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Energia renoven d’aquesta 

manera el seu compromís amb la millora del medi ambient i el 

foment de l’ocupació de persones en risc d’exclusió social. En els 

darrers nou anys, s’han inserit al món laboral normalitzat 190 

persones desafavorides, i s’han dut a terme 47 projectes als espais 

naturals de la comunitat, als quals l’entitat financera ha destinat 6,2 

milions d’euros. 

 



 

Mérida, 16 de març de 2015. Aquest matí, el conseller d’Agricultura, 

Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Energia, José Antonio Echávarri, i 

el delegat territorial de ”la Caixa” a Castella-la Manxa i Extremadura, Juan 

Ignacio Zafra, han presentat la renovació del conveni per al 

desenvolupament del programa de conservació d’espais naturals i d’inserció 

social. L’acord que ara s’ha ampliat per un any preveu que l’entitat financera 

hi faci una inversió de 120.000 euros.  

 

Els bons resultats obtinguts en el marc del conveni inicial signat fa ara nou 

anys han afavorit que l’Obra Social ”la Caixa” i el Govern d’Extremadura 

continuïn col·laborant per a la consecució de dos objectius principals: la 

millora i el manteniment dels espais naturals de la comunitat autònoma, i la 

inserció de col·lectius en situació desafavorida.  

 

Actuacions mediambientals del nou conveni 

 

Reserva Ornitològica de Portaje 

 

L’embassament de Portaje, inclòs a la Zona d’Especial Protecció per a les 

Aus Canchos de Ramiro y Ladronera, acull poblacions hivernants de més 

de 2.500 aus. A la cua sud de l’embassament, coincidint amb la colònia 

d’ardeids i cigonyes blanques, hi ha la Reserva Ornitològica de Portaje.  

 

En la construcció de l’embassament es van fer diferents actuacions per 

propiciar l’hàbitat i l’assentament d’aquestes aus: instal·lació d’un tancat per 

limitar l’accés, creació d’illes artificials, instal·lació de posadors, execució 

d’un assut per intentar mantenir el nivell de l’embassament, construcció d’un 

observatori d’aus, etc. Aquestes actuacions van tenir el seu efecte i van 

contribuir a la creació d’una zona palustre amb vegetació i altres elements 

que afavoreixen la reproducció i tranquil·litat de les aus. Actualment, moltes 

d’aquestes infraestructures estan deteriorades, com l’observatori o el tancat. 

Cal, doncs, construir un nou observatori, implantar una pantalla vegetal amb 

especies de l’entorn (salzes, ginesta) que permeti que s’hi pugui accedir 

sense molestar les aus, retirar i reparar tancaments amb arços, i arreglar 

l’observatori existent per adequar-lo a l’ús públic. 

 

 

Millora de la vegetació autòctona del Monument Natural Mina La 

Jayona 

 

Situat a la serra de La Jayona, el Monument Natural Mina La Jayona és a 

uns 700 metros d’altitud i ocupa una extensió de 80 hectàrees d’un paisatge 

típic mediterrani, tot i que és destacable el microclima interior de la mina. 

Després que els miners l’abandonessin fa gairebé un segle, la Mina La 



 

Jayona ha estat colonitzada per una vegetació més típica d’un clima humit. 

Flora, fauna i geologia es complementen amb l’espectacularitat de pous, 

punts de suport, galeries i estructures mineres producte de l’excavació. 

 

L’objectiu del projecte és millorar l’estat de la vegetació existent per 

propiciar el creixement de les orquídies, a més de crear un sender 

accessible que s’aprofiti per a la realització d’un itinerari botànic per a les 

visites. 

 

Les actuacions estaran encaminades a condicionar la zona oest de la mina, 

i els treballs que es portaran a terme seran la neteja i el desbrossament de 

la vegetació al·lòctona per revalorar les orquídies existents en la zona, i el 

condicionament del camí d’entrada per mitjà d’un paviment de pissarra 

accessible. 

 

Millora dels voltants del Centre d’Educació Ambiental de Cuacos de 

Yuste 

 

Aquest centre d’educació ambiental està ubicat en una finca de 48 

hectàrees propietat de la Junta d’Extremadura dedicada antigament al cultiu 

de tabac, pebrot per elaborar pebrot vermell en pols i el gerd. També era 

important la producció de figues seques, olives i castanyes. Quan es van 

abandonar aquests cultius, característics de La Vera, es va afavorir 

l’aparició d’espècies vegetals pròpies de la zona. 

 

Avui aquesta muntanya està poblada massivament per roures i envaïda 

d’espècies arbustives que afavoreixen el risc d’incendis. Per tant, amb 

aquesta actuació es vol netejar la muntanya i instal·lar parcialment un 

tancament. Els treballs que es portaran a terme seran els següents: 

 

― Desbrossament amb motodesbrossadora (densitat mitjana-baixa). 

 

― Poda en altura (100-250 peus/hectàrea). 

 

― Aclarida (peus secs, malalts, dominats). 

 

― Subministrament i col·locació d’un tancament d’1,50 metres d’alçada. 

 

 

Balanç del conveni 2006-2014 

 

Un total de 190 persones en risc d’exclusió social i laboral han tingut accés al 

món laboral duent a terme diferents tasques de recuperació i millora de les 



 

àrees naturals d’aquesta comunitat des que es va posar en marxa el 

programa de millora de les àrees naturals i de reinserció social. 

 

Aquestes accions inclouen iniciatives tan diverses com la recuperació dels 

boscos de ribera en rierols deteriorats de La Pesga, Alconchel i Coria, així 

com treballs de restauració ambiental a la capçalera dels rius Matachel i 

Bembézar. També s’han revalorat itineraris d’interès geològic a Castañar de 

Ibor i Alconera, es restaurarà una antiga zona d’extracció d’àrids al riu Zújar i 

es revalorarà la Dehesa Boyal de Montehermoso, entre altres actuacions. 

 

Aquesta iniciativa reitera una vegada més el compromís de l’Obra Social 

”la Caixa” i el Govern d’Extremadura amb la integració laboral de col·lectius 

en risc d’exclusió a través d’actuacions d’alt valor ambiental en aquesta 

comunitat. 

 

 

Més informació 

 

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

Almudena Guerrero: 954 296 275 / agmaldo@lacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Premsa Multimèdia  

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

 


