
    

 

Nota de premsa 

 

 

En el marc del programa de Voluntariat corporatiu de l’Obra Social ”la Caixa”, més de 

200 persones amb discapacitat psíquica podran fer el Camí de Sant Jaume durant 

l’any Jacobeu  

 

L’Obra Social ”la Caixa” i Aspanias organitzen 
un pelegrinatge de 200 discapacitats psíquics 

pel Camí de Sant Jaume 
 

    

• L’Associació de Voluntaris de ”la Caixa” a Burgos i Sòria, en 

col·laboració amb l’Associació Aspanias, ha organitzat un 

pelegrinatge pel Camí de Sant Jaume. La iniciativa té la participació 

de més de 350 persones entre voluntaris de l’Obra Social ”la 

Caixa”, persones amb discapacitat intel·lectual i voluntaris 

d’Aspanias.  

 

• El pelegrinatge es durà a terme en tres fases diferents i adaptades a 

les necessitats dels participants. La primera sortirà el 25 de juliol 

vinent de la Catedral de Burgos i recorrerà una distància 

aproximada de 12 km fins a arribar a Tardajos. L’etapa següent serà 

a partir del 18 de setembre, amb sortida de Lleó i arribada a 

Ponferrada, i la tercera i última fase tindrà lloc el 25 de setembre en 

terres gallegues.  

 

• L’objectiu de la trobada és facilitar la inclusió social d’infants i 

joves amb discapacitat psíquica de l’Associació Aspanias. Per a 

ells, l’Obra Social ”la Caixa” ha organitzat activitats lúdiques i 

socioeducatives durant la caminada. Els participants també faran 

un quadern de camp de l’activitat adaptada a les persones amb 

discapacitat.  

 

• 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 en les diferents 

províncies espanyoles. En total, entre totes reben la participació 

altruista de més de 3.000 voluntaris en actiu o jubilats de l’entitat. 

 



Burgos, 25 de juliol de 2010. L’Obra Social ”la Caixa”, a través del seu 

programa de Voluntariat corporatiu i en col·laboració amb l’Associació 

Aspanias, ha organitzat un pelegrinatge a Santiago de Compostel·la de tipus 

social. Més de 200 discapacitats psíquics podran recórrer el Camí de Sant 

Jaume en tres etapes, l’última de les quals correspon a l’arribada a Sant Jaume 

de Compostel·la. En totes les etapes, hi participaran voluntaris de l’Obra Social 

”la Caixa” i les seves famílies, i voluntaris d’Aspanias, que acompanyaran les 

persones amb discapacitat psíquica. 

Es tracta d’un projecte innovador i interessant, en el qual serà important 

proporcionar els suports necessaris a les persones amb discapacitat, per la 

qual cosa totes les etapes estan adaptades a les necessitats dels participants. 

Un dels objectius d’aquesta iniciativa és la inclusió social dels joves amb 

discapacitat intel·lectual i la interrelació a través de la convivència i les activitats 

lúdiques que es duran a terme durant la caminada, amb un enfocament 

ecològic i creatiu. 

El Camí de Sant Jaume, en tres etapes 

L’activitat proposada serà la realització de tres etapes del Camí de Sant Jaume 

els mesos de juliol i setembre. Durant el recorregut es visitaran diferents ciutats 

i localitats, com per exemple Tardajos, Burgos, Villalbilla, Lleó, Astorga i 

Ponferrada, entre altres ciutats.  

La primera fase sortirà de Burgos el diumenge 25 de juliol, dia de Sant Jaume, 

i es preveu que hi participin més de 200 persones amb discapacitat psíquica. El 

recorregut tindrà una distància de 12 quilòmetres, fins a arribar a Tardajos. La 

segona fase començarà el dissabte 18 de setembre i acabarà el 19, i recorrerà 

la província de Lleó en diverses etapes, amb origen a Lleó i acabament a 

Ponferrada. La tercera i última fase tindrà lloc el 25 de setembre amb origen a 

Portomarín i amb arribada al final de les tres fases: Santiago de Compostel·la, 

on els pelegrins assistiran a missa a la Catedral de Santiago i, com és 

tradicional, abraçaran el sant. 
 

”la Caixa” aposta pel voluntariat  

L’Obra Social ”la Caixa” va posar en marxa fa 4 anys el programa de Foment i 

suport al voluntariat, amb un objectiu doble: d’una banda, potenciar el 

desenvolupament intern i el creixement organitzatiu de les entitats socials per 

gestionar-ne eficaçment el voluntariat i, de l’altra, donar exemple i mobilitzar els 

27.000 empleats del Grup ”la Caixa” i el personal jubilat, i també les famílies i 

els 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 en les diferents províncies espanyoles. En total, entre totes 



reben la participació altruista de més de 3.000 voluntaris en actiu o jubilats de 

l’entitat.  

 

 

Per a més informació: 

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

Jesús N. Arroyo 

Tel. 93 404 61 31 / 629 79 12 96  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de premsa multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  

    


