
 
 

Nota de premsa 

 

La iniciativa s'emmarca dins del Programa de Voluntariat Corporatiu de 

l'Obra Social "la Caixa" 

 

Més de 250 nens i joves amb discapacitat 
intel·lectual gaudeixen de Port Aventura 

acompanyats per Voluntaris de “la Caixa” 
 

• Amb el lema “Si tu no véns, ells no hi aniran”, un total de 30 

voluntaris de “la Caixa” han acompanyat a més de 250 nens en 

risc d’exclusió social i joves amb discapacitat intel·lectual.  

 

• L’objectiu de la trobada és facilitar la inclusió social dels nens i 

joves amb discapacitat intel·lectual. Així com també conviure i 

sensibilitzar sobre la realitat d’aquestes persones. 

 

 

Tarragona, 21 de maig de 2011.- L’Associació de Voluntaris de “la Caixa” 

del Barcelonès i Vallès Occidental han organitzat una sortida a Port 

Aventura amb nens en risc d’exclusió social i amb joves que tenen 

discapacitat intel·lectual. 

 

Un total de 251 nens i joves han gaudit del Parc d’Atraccions, acompanyats 

per 60 voluntaris, treballadors i els seus familiars de “la Caixa”, i per 49 

monitors. 

 

Els nens en risc d’exclusió social formen part de la Fundació Comtal del casc 

antic de Barcelona, de la Fundació YMCA, una de les organitzacions 

internacionals de caràcter voluntari més estesa del món, de l’Associació 

Amics del Quart Món, associació que acompanya famílies en situació 

d'exclusió a Barcelona, la Fundació Bayt-al-Thaqafa, una entitat que treballa 

amb immigrants d’origen àrab musulmà, l’Ateneu Sant Roc de Badalona, de l’ 

lnstitut Front Marítim de Barcelona i del Projecte Submarí. 

 

Els joves amb discapacitat intel·lectual provenen de l’Associació Ratio que 

promociona el temps de lleure a persones amb discapacitat intel·lectual i de 

l’Associació Jocviu, que promou i potencia l'activitat física i  l'esport, 

l'estimulació sensorial i el lleure per a totes les persones amb discapacitat. 

 



L’objectiu principal de la jornada ha estat regalar als nois i als joves una 

jornada lúdica, però també sensibilitzar sobre la realitat de les persones en      

risc d’exclusió social. En aquest sentit, han pogut gaudir lliurement del Parc, 

de les seves atraccions i dels seus espectacles. Els més atrevits han desafiat 

al Dragon Khan i han caigut per l’huracà Kondor. Els més continguts han 

gaudit de diverses atraccions més moderades, però no menys divertides.  

“la Caixa” aposta pel Voluntariat 

L'Obra Social "la Caixa" va posar en marxa fa cinc anys el Programa de 

Foment i Suport al Voluntariat amb un doble objectiu: d'una banda, potenciar 

el desenvolupament intern i creixement organitzatiu de les entitats socials per 

a una eficaç gestió del seu voluntariat i, de l'altra, donar exemple i mobilitzar 

els 27.000 empleats del Grup "la Caixa" i al personal jubilat, així com als 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" 

compta amb 42 associacions de voluntaris de "la Caixa" compromesos amb 

les necessitats de cada territori en les diferents províncies espanyoles. En 

total, compten, totes elles, amb la participació altruista de més de 3.300 

voluntaris en actiu o jubilats de l'entitat. 

 

Aquest mateix any ha nascut FASVOL (Federació d'Associacions de 

Voluntaris "la Caixa"), presidida per Lluís Romeu, que té la voluntat de facilitar 

les relacions i la col·laboració entre les diferents Associacions de Voluntaris de 

"la Caixa", respectant el principi de independència de cadascuna d'elles. 

 

La seva prioritat és unir esforços per impulsar el desenvolupament del 

voluntariat a "la Caixa", coincidint amb l’Any Europeu del Voluntariat. 

 

 
 

Per a més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social “la Caixa” 
Mireia Guardiola. 93.404.40.95 / 690.88.37.41 mguardiola@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 


