
  
 
 
 

 

Nota de premsa 

 
 

 

Des que es va posar en marxa aquest programa, 518 persones en 

situació desafavorida han tingut accés al món laboral a Navarra 
 

 

El Govern de Navarra i l’Obra Social  
”la Caixa” donaran feina a 39 persones  

en risc d’exclusió social als espais  
naturals de Navarra 

 

 

• Isabel Elizalde Arretxea, consellera de Desenvolupament Rural, 

Medi Ambient i Administració Local del Govern de Navarra, i Ana 

Díez Fontana, directora territorial de CaixaBank a Navarra, han 

renovat el seu compromís amb la integració laboral de persones 

en risc d’exclusió social a través de la millora dels espais 

naturals de Navarra. 

 

• L’acord permetrà el desenvolupament d’un total de nou 

actuacions en espais de gran interès ecològic. Les noves 

iniciatives inclouen projectes dirigits a la restauració d’hàbitats 

de vernedes, la creació de grups de zones humides, la 

conservació de roures centenaris i el voluntariat ambiental.  
 

• Des que es va posar en marxa aquest programa, el 2006, un total 

de 518 persones en situació desafavorida han tingut accés al món 

laboral a través de 142 projectes mediambientals, als quals 

l’entitat financera ha destinat fins avui un total de 8,05 milions 

d’euros. 

 

 

Pamplona, 25 de novembre de 2015. Isabel Elizalde Arretxea, consellera de 

Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Administració Local del Govern de 

Navarra, i Ana Díez Fontana, directora territorial de CaixaBank a Navarra, 

han rubricat aquest matí el nou conveni de col·laboració per a la integració 

laboral de persones en risc d’exclusió social a través de la millora i 

conservació dels espais naturals de Navarra. 

 



 

L’acord, que té una durada anual, suposa una inversió per part de l’Obra 

Social ”la Caixa” de 350.000 euros. Al llarg del 2016 es desenvoluparan nou 

actuacions que inclouen projectes dirigits a la restauració d’hàbitats de 

vernedes, la creació de grups de zones humides, la conservació de roures 

centenaris i el voluntariat ambiental. La col·laboració entre totes dues entitats 

es va iniciar el 2006, i des de llavors l’Obra Social ”la Caixa” ha destinat un 

total de 8,05 milions d’euros a la Comunitat Foral. 

 

L’Obra Social ”la Caixa” i el Departament de Desenvolupament Rural, Medi 

Ambient i Administració Local renoven així el seu compromís amb la millora 

del medi ambient i el foment de l’ocupació de persones en risc d’exclusió 

social.  

 

 

Nou projectes nous en espais de gran interès ecològic  

 

El renovat acord possibilitarà el desenvolupament de nou projectes nous, en 

els quals es donarà feina a persones en situació o risc d’exclusió laboral i 

social ―unes 40 persones en risc d’exclusió―, que participaran en les 

actuacions següents:  

 

- Restauració d’hàbitats de vernedes a la Zona Especial de 

Conservació (ZEC) Aritzakun-Urritzate-Gorramendi. Les vernedes 

representen un dels hàbitats considerats prioritaris pel que fa a la seva 

conservació en l’àmbit europeu. Les valls d’Aritzakun i Urritzate acullen 

algunes de les vernedes millor conservades del territori navarrès. 

Destaca la realització d’accions d’eradicació de flora exòtica, un dels 

problemes detectats en aquestes vernedes. 

 

- Atermenament en verd de vies pecuàries als termes de Tafalla, Olite 

i Marcilla, per millorar l’hàbitat de les aus estepàries. Les vies 

pecuàries representen zones de refugi per a la vegetació, la flora i, 

també, espècies de fauna, i són importants com a corredors ecològics. 

Entre les espècies de fauna, la zona destaca per la seva importància per 

a les aus estepàries. Aquest projecte pretén garantir la conservació de 

les vies pecuàries a través de la seva delimitació mitjançant plantacions. 

 

- Actuacions de reducció de la fragmentació d’hàbitats i la 

desconnexió de poblacions de mamífers, causades per 

infraestructures lineals de transport (xarxa de corredors ecològics 

de Navarra, Xarxa Natura 2000). Amb la realització d’aquestes 

actuacions, es persegueix disminuir la mortalitat directa per atropellament 

de carnívors amenaçats i millorar la connexió ecològica dels espais 

protegits de Navarra i altres espais naturals, incrementant la probabilitat 



de conservació dels carnívors amenaçats de Navarra, sense oblidar la 

millora en la seguretat viària. 

 

- Projecte de creació de grups de zones humides d’interès per al tritó 

alpí a la Zona Especial de Conservació Sierra de Aralar. La Sierra de 

Aralar es considera una àrea d’especial interès pel nombre d’espècies 

presents d’amfibis i rèptils, una de les més rellevants de les quals és el 

tritó alpí (Triturus alpestris). L’objectiu d’aquest projecte és la creació 

d’una xarxa de zones humides específiques per a amfibis, especialment 

dissenyades per a aquesta espècie a la ZEC Sierra de Aralar.  

 

- Actuacions de conservació de flora i hàbitats amenaçats lligats a 

zones humides. Una de les línies de treball que s’ha desenvolupat a 

Navarra a l’última dècada, en matèria de conservació de la biodiversitat, 

té a veure amb la conservació de zones humides i la seva flora i hàbitats 

associats. L’objectiu d’aquest projecte és garantir la conservació de 

determinades espècies de flora i hàbitats amenaçats lligats a zones 

humides, mitjançant la correcció d’impactes detectats i garantint també 

una gestió ramadera ordenada.  

 

- Conservació de roures centenaris de l’antiga devesa de Codés (LIC 

Sierra de Codés). La presència d’arbres vells o veterans a Navarra és 

molt escassa, i aquests representen un mínim percentatge dels arbres 

existents als boscos. Tierra Estella encara manté algunes rouredes amb 

una presència important d’aquest tipus singular d’arbres; en algunes 

zones de la Sierra de Codés sobreviuen impressionants i singulars 

exemplars de roures centenaris. Aquest projecte té com a objecte 

garantir la conservació d’aquests roures centenaris a llarg termini. 

 

- Creació de refugis per al visó europeu al tram baix del riu Ega (Allo – 

San Adrián). El visó europeu és, juntament amb el linx ibèric, el mamífer 

carnívor més amenaçat d’Europa i una de les espècies animals amb un 

risc més gran de desaparició de tot el planeta. L’objectiu d’aquest 

projecte és crear zones de refugi i llocs potencials per a la reproducció 

del visó europeu al tram baix del riu Ega, un riu amb una gran 

potencialitat per a l’espècie. 

 

- Millora silvopastoral a la Zona Especial de Conservació Sierra de 

San Miguel. Entre els objectius de conservació que s’estableixen al Pla 

de Gestió de la Sierra de San Miguel, destaquen els relacionats amb la 

millora de les superfícies de pastura i bardisses, així com altres relatius a 

la conservació del bosc autòcton i el manteniment de l’arbrat d’interès 

ecològic. Amb aquest projecte es pretén millorar l’estat de conservació de 

l’arbrat d’interès ecològic i afavorir la gestió ramadera dels mosaics de 

pastures i bardisses. 



 

- Accions de voluntariat ambiental. En col·laboració amb diferents 

col·lectius socials, es desenvoluparan actuacions de conservació i 

recuperació d’espais naturals, de conservació de la seva biodiversitat, de 

suport de l’ús públic d’aquests espais i de millora del coneixement del 

patrimoni natural i la biodiversitat de Navarra. 

 

 

Balanç del conveni 2006-2015 

 

Un total de 518 persones en risc d’exclusió social i laboral de Navarra han 

dut a terme diferents treballs 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 reinserció social. 

 

Aquestes accions han inclòs iniciatives tan variades com la restauració 

d’hàbitats d’interès comunitari, la millora de la permeabilitat dels rius, la 

protecció davant incendis forestals, la recuperació de zones humides 

degradades i l’establiment d’infraestructures d’ús públic adaptades a 

persones amb mobilitat reduïda, entre moltes altres. 

 

Així mateix, les actuacions s’han desenvolupat per tota la geografia de 

Navarra i s’han dut a terme als diferents paisatges d’aquesta comunitat, des 

de les zones més mediterrànies de la Ribera fins a l’entorn atlàntic de la vall 

del Bidasoa i els rius pirenaics. 
 

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

”la Caixa” i el Govern de Navarra amb la integració laboral de col·lectius en 

risc d’exclusió a través d’actuacions d’alt valor ambiental a la Comunitat Foral 

de Navarra. 

 

Més informació: 

Departament de Premsa de ”la Caixa”  

Pablo Roncal: 948 208 517 – 625 105 070 / pjroncal@lacaixa.es 

Servei de Premsa del Govern de Navarra 

Tel. 848 427 700 / gobiernodenavarra@prensa.cfnavarra.es 


