
  

 

 

 

 

En el marc del Programa de Voluntariat Corporatiu de l’Obra Social ”la Caixa”, més de 

200 persones amb discapacitat intel·lectual afronten la recta final del pelegrinatge a 

Santiago l’any jacobeu  

 
Voluntaris de l’Obra Social ”la Caixa” i persones 
amb discapacitat intel·lectual d’Aspanias Burgos 

culminen l’experiència jacobea i arriben a 
Santiago  

 

    

• Després de la primera i la segona etapes fetes al juliol i al setembre 
per les províncies de Burgos, Palència i Lleó, l’Associació de 
Voluntaris de ”la Caixa” a Burgos, en col·laboració amb l’associació 
Aspanias, han afrontat l’última fase del Camí de Sant Jaume.  

 
• L’última etapa del pelegrinatge s’ha fet adaptant el recorregut a les 

necessitats dels pelegrins, intercalant trams a peu i amb autobús, 
des de Portomarín fins a Palas de Rei, on han passat la nit. Durant 
el diumenge 26 de setembre els pelegrins han recorregut els 5 
quilòmetres que separen Monte do Gozo de la Praza do Obradoiro a 
Santiago.  

 
• Els participants amb discapacitat intel·lectual i els voluntaris de 

l’Obra Social ”la Caixa” han pogut complir l’objectiu d’arribar a 
Santiago, on han assistit a la tradicional missa i han abraçat 
l’apòstol.  

 
• L’objectiu de la iniciativa és afavorir i fomentar la integració social i 

la participació ciutadana de persones amb discapacitat intel·lectual 
vinculades a Aspanias Burgos a través del voluntariat de l’Obra 
Social ”la Caixa”. L’entitat ha organitzat activitats d’oci, cultura i 
medi ambient al llarg de les diferents etapes adaptades a les 
necessitats d’aquestes persones.  

 
• 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. Entre totes, hi participen altruistament més 
de 3.000 voluntaris en actiu o jubilats de l’entitat.  



 

Santiago, 26 de setembre de 2010. L’Obra Social ”la Caixa”, a través del 

seu programa de Voluntariat Corporatiu i en col·laboració amb l’associació 
Aspanias Burgos, ha organitzat l’etapa final del pelegrinatge a Santiago de 
Compostel·la protagonitzada per més de 200 persones amb discapacitat 
intel·lectual.  

La iniciativa vol proporcionar tots els suports necessaris a les persones amb 

discapacitat intel·lectual i millorar-ne la qualitat de vida eliminant prejudicis i 

facilitant l’accés lliure a l’oci, la cultura i l’art.  

Concretament, en aquest cas un dels objectius del projecte és la inclusió social 

dels joves amb discapacitat intel·lectual amb la finalitat que puguin participar i 

conviure en el temps i l’espai amb la resta de pelegrins que caminen cap a 

Santiago.  

Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació ”la Caixa”, ha compartit 

amb voluntaris i protagonistes de l’expedició l’última etapa del camí, i ha 

participat, juntament amb la resta del grup, en la tradicional Missa del Pelegrí i 

en la recepció de la Compostel·la. A la seva marxa per León i Galicia, els 

voluntaris de l’Obra Social “la Caixa” en aquestes ciutats també han fet suport 

en les tasques de coordinació i logística. 

Última fase fins a arribar a Santiago 

Després de la primera etapa d’aquesta singular marxa jacobea, que va 

discórrer per la província de Burgos, i de la segona etapa, que va travessar 

terres lleoneses i palentines, s’ha dut a terme la tercera etapa. Aquesta última 

s’ha dividit en dues fases: la primera, des de Portomarín fins a Palas de Rei, 

intercalant trams a peu i amb autobús, segons les necessitats dels participants; 

i la segona, el diumenge 26 de setembre, en què els pelegrins han recorregut 

els 5 quilòmetres que separen Monte do Gozo de la Praza do Obradoiro a 

Santiago. Des de Monte do Gozo s’han unit a la iniciativa la Federació 

d’Associacions de persones amb discapacitat intel·lectual a Galicia  

(FADENGA/ Feaps Galicia). La Federació compta amb 96 centres d’atenció, 

més de 1373 professionals i 1281 voluntaris. El seu vicepresident Elias Palacio 

Verdini també s’han sumat a la marxa a Monte do Gozo.  

 Els participants han assistit a la Missa del Pelegrí a la Catedral de Santiago i, 

com és tradicional, han abraçat el sant.  
 

”la Caixa” aposta pel voluntariat  

L’Obra Social ”la Caixa” va posar en marxa fa quatre 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 eficaç gestió del seu voluntariat, i de l’altra, donar exemple i 

mobilitzar els 27.000 empleats i empleades del Grup ”la Caixa” i el personal 

jubilat, així com 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. Entre totes, hi participen 

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

 

Aspanias,  
 
Aspanias, associació de pares i familiars de persones amb discapacitat 

intel·lectual, és una organització social sense ànim de lucre, de referència en 

l’àmbit de la discapacitat local, provincial i regional, compromesa amb la 

integració de persones amb discapacitat intel·lectual en tots els àmbits de la 

vida. Treballa perquè les persones amb discapacitat intel·lectual aconsegueixin 

una igualtat real i efectiva, i perquè la societat es comprometi de debò amb la 

seva causa. Promou la participació i la mobilització ciutadana amb l’objectiu 

d’implicar la comunitat en la recerca de solucions encaminades a defensar els 

drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. 

 

L’entitat (composta per l’associació Aspanias i la fundació Aspanias Burgos) té 

prop de 2.000 socis actius, col·laboradors i simpatitzants, i atén 656 usuaris i 

usuàries en totes les etapes de la seva vida. Des que es va fundar, l’any 1964, 

sempre ha tingut com a objectiu principal la millora de la qualitat de vida de les 

persones amb discapacitat intel·lectual i l’assessorament a les seves famílies. 

En aquesta tasca rep el suport d’institucions públiques i privades de l’àmbit 

local, regional i nacional. 

 

 

Més informació: 

 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
 
Sonia Oquendo: 676 063 617 soquendo@fundaciolacaixa.es  
Jesús N. Arroyo: 629 791 296 jnarroyo@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  

    


