
    

    

 

Nota de premsa 

 

A través del seu Programa de Voluntariat Corporatiu, el Grup ”la Caixa” 

mobilitza més de 27.000 empleats en una campanya de recollida de llibres a 

les seves 5.500 sucursals financeres 

 

Els empleats de ”la Caixa” recullen 81.000 
llibres per a projectes socioeducatius a la 
República Dominicana, Mèxic i Hondures  

 

• Durant la setmana del voluntariat, ”la Caixa” ha tornat a implicar 

tots els seus empleats, aquesta vegada amb una campanya de 

recollida de llibres. La campanya ha tingut lloc entre el dilluns 7 i 

el divendres 11 de juny de 2010. Tots els llibres recollits es 

destinaran a projectes socioeducatius de Tegucigalpa (Hondures), 

Cuernavaca (Mèxic) i la República Dominicana.  

 

• La campanya s’ha dut a terme a les 8 direccions territorials que ”la 

Caixa” té a tot l’Estat espanyol. El Programa de Voluntariat, en el 

qual s’emmarca la iniciativa, ha aconseguit mobilitzar els més de 

27.000 empleats del Grup ”la Caixa” per obtenir 81.000 llibres.  

 

• Els llibres s’han recollit a cadascuna de les 5.500 sucursals de 

l’entitat financera, als centres socials, culturals i científics de la 

Fundació ”la Caixa”, CosmoCaixa i CaixaForum, i als Esplais de 

gent gran de Fundació ”la Caixa” de Catalunya, les Balears, Madrid 

i Múrcia. 

 

• La campanya de recollida de llibres ha estat possible gràcies a la 

col·laboració entre MRW, l’Asociación Interlibros i la Fundación 

Logística Justa. Així, MRW ha rebut les caixes de llibres i les ha 

aplegat a la plataforma operativa que té a Barcelona, on Interlibros 

ha classificat els llibres en diferents temàtiques i la Fundación 

Logística Justa s’encarregarà de fer-los arribar tots als llocs de 

destinació.  

 

• Els llibres que s’han recollit són, d’una banda, contes i llibres 

infantils, novel·les, còmics i literatura clàssica juvenil i d’interès 

general, com ara llibres relacionats amb la naturalesa i el cos 

humà, i també diccionaris i atles. 

 



• El Programa de Voluntariat Corporatiu de ”la Caixa” té a hores 

d’ara més de 3.150 voluntaris (empleats i empleades en actiu o 

jubilats, així com familiars i amics seus) implicats en la realització 

de tasques solidàries. A tot l’Estat espanyol hi ha 45 associacions 

provincials de voluntaris de ”la Caixa”. 

 

 

Barcelona, 18 de juny de 2010. El Programa de Voluntariat Corporatiu de 

l’Obra Social ”la Caixa” ha aconseguit mobilitzar els més de 27.000 empleats 

del Grup ”la Caixa” en una campanya de recollida de llibres. Amb el lema «Per 

a tu només és un llibre. Per a ell és educació», tota la plantilla de l’entitat 

financera ha aconseguit recollir en només cinc dies 81.000 llibres, que es 

destinaran a projectes socioeducatius de destinacions internacionals a Mèxic, 

la República Dominicana i Hondures. 

 

S’han recollit llibres en castellà i en bon estat, sobretot infantils, narratius, 

contes i sobre temes educatius universals, i també llibres de consulta com ara 

diccionaris i atles. L’objectiu és cooperar en el desenvolupament dels infants i 

els adolescents i contribuir a millorar la seva formació i el seu nivell 

d’alfabetització en facilitar-los l’accés als llibres i a la lectura.  

 

 

 

Tres destinacions internacionals, tres projectes socioeducatius 

 

Els llibres recollits es destinaran a tres projectes internacionals de caràcter 

social. A través de l’associació Compartir de Tegucigalpa, es destinaran 

30.000 llibres que arribaran a més de 5.000 nens i nenes que viuen en 

condicions molt desfavorables a Tegucigalpa, Hondures. D’altra banda, 

l’Ajuntament de Cuernavaca (Mèxic) ha posat en marxa cinc biblioteques fixes 

i una de mòbil a les quals s’enviaran 10.000 llibres. Finalment, també es 

distribuiran 41.000 llibres a la xarxa de 21 biblioteques nacionals a través de 

la Fundación Nacional de Desarrollo Integral (FUNDI) a la República 

Dominicana.  

 

En aquests projectes, els destinataris dels llibres són infants i joves en edat 

escolar. Els llibres es recullen amb l’objectiu principal de facilitar-los l’accés a 

la lectura i al coneixement com a mitjà d’aprenentatge i desenvolupament 

educatiu, per fomentar l’hàbit de la lectura. Si es fomenta la lectura d’una 

manera dinàmica i directa es poden obtenir resultats acadèmics millors i més 

ràpids.  

 

Els més de 3.150 voluntaris de ”la Caixa” han coordinat tots els punts de 

recollida. La distribució de tots els llibres recaptats ha estat possible gràcies a 

la col·laboració d’MRW, que ha assumit la logística de recepció i transport dels 

llibres donats pels empleats i les empleades del Grup ”la Caixa” i els ha fet 



arribar a la seva plataforma operativa de Barcelona, on l’Asociación 

Interlibros, que té com a objectiu fomentar el desenvolupament educatiu dels 

nens defensant el seu dret a l’educació i a la lectura, els ha recollit i els ha 

classificat. Després, la Fundación Logística Justa, creada a la zona 

d’activitats logístiques del Port de Barcelona, farà arribar els llibres a 

Hondures, Mèxic i la República Dominicana.  

 

”la Caixa” aposta pel voluntariat 

”la Caixa” va néixer com a entitat financera fa més de cent anys amb l’objectiu 

d’oferir serveis financers als ciutadans i tornar una part dels beneficis generats 

per aquesta activitat en forma d’accions socials.  

L’Obra Social ”la Caixa” va posar en marxa fa gairebé cinc anys el programa 

de foment i suport al voluntariat amb un doble objectiu: d’una banda, potenciar 

el desenvolupament intern i el creixement organitzatiu de les entitats socials 

per aconseguir una gestió eficaç del seu voluntariat i, de l’altra, mobilitzar els 

27.000 empleats del Grup ”la Caixa” i el personal jubilat, així com els seus 

familiars i amics, per dur a terme accions de voluntariat que ajudin a millorar la 

vida col·lectiva.  

    

Actualment, el Programa de Voluntariat Corporatiu de l’Obra Social ”la Caixa” 

té 45 associacions de voluntaris de ”la Caixa” compromesos amb les 

necessitats de cada territori a les diferents províncies espanyoles. En total, 

participen en totes aquestes associacions, d’una manera altruista, més de 

3.150 voluntaris en actiu o jubilats de l’entitat.  

 

 

    

Per a més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social “la Caixa” 

Sònia Oquendo. 93 404 60 56 / 676 06 36 17 soquendo@fundaciolacaixa.es 

Jesús N. Arroyo. 93 404 61 31/ 629 79 12 96 jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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