
 

 

 

Nota de premsa 

 

L’Associació de Voluntaris de ”la Caixa” de Burgos i Sòria, amb la col·laboració 

de la Federació d’Associacions de Voluntaris de ”la Caixa” (FASVOL), organitza 

aquesta activitat de voluntariat mediambiental

 

Voluntaris de ”la Caixa”, juntament amb 
persones amb discapacitat intel·lectual, 

netegen el Canyó del Riu Lobos  

 
• Un total de 225 persones procedents de cinc associacions de 

voluntaris de ”la Caixa”, l’associació Aspanias Burgos, l’Asociación 

Coruñesa de Fibromialgia y Fatiga Crónica (ACOFIFA),  associacions 

locals d’Hontoria del Pinar, a més de tècnics de Medi Ambient de la 

Junta de Castella i Lleó, i l’agrupació de Protecció Civil de Burgos 

participen en aquesta activitat. 

  

• La trobada té un doble objectiu: integrar les diferents associacions de 

voluntaris i persones amb discapacitat en un entorn rural, i dur a terme 

treballs de neteja del Parc Natural del Canyó del Riu Lobos.  

 

 

Burgos, 8 de juliol de 2011. L’Associació de Voluntaris de ”la Caixa” de 

Burgos i Sòria, juntament amb la Federació d’Associacions de Voluntaris de ”la 

Caixa” (FASVOL), organitza aquest cap de setmana l’activitat mediambiental 

que consisteix a fer tasques de neteja amb persones amb discapacitat 

intel·lectual al Parc Natural del Canyó del Riu Lobos.  

 

L’objectiu de la trobada és doble: per una part, integrar les diferents 

associacions de voluntaris i persones amb discapacitat en un entorn rural i per 

l’altra dur a terme treballs de neteja del Parc Natural del Canyó del Riu Lobos.  

 

Un total de 225 persones participen en aquesta activitat mediambiental, totes 

elles procedents de cinc associacions diferents de voluntaris de ”la Caixa” 

(Burgos i Sòria, Barcelona, Galícia, Madrid i Castella-la Manxa i Castella i Lleó, 

de l’associació Aspanias Burgos, de l’Asociación Coruñesa de Fibromialgia y 

Fatiga Crónica (ACOFIFA), d’associacions locals i d’àmbit rural d’Hontoria del 

Pinar, a més de tècnics de Medi Ambient de la Junta de Castella i Lleó, i 

l’agrupació de Protecció Civil de Burgos. 

 



Una vegada enllestides les tasques de neteja, es realitzaran activitats d’oci i 

culturals en les quals participaran persones de totes les associacions i 

voluntaris de ”la Caixa”. 

 

A més, tots els voluntaris visitaran el Museu de la Evolució Humana de Burgos 

que té com a objectiu difondre el coneixement de la nostra evolució a partir de 

les troballes arqueològiques i dels estudis científics i, posteriorment, realitzaran 

un recorregut per la catedral de Burgos. 

 

 

”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 el creixement organitzatiu de les entitats socials per 

aconseguir una gestió eficaç 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 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” 

aplega 42 associacions de voluntaris de ”la Caixa” compromeses amb les 

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

participen altruistament més de 3.300 voluntaris en actiu o jubilats de l’entitat.  

Aquest mateix any ha nascut FASVOL (Federació d’Associacions de Voluntaris 

de ”la Caixa”), presidida per Lluís Romeu, amb la voluntat de facilitar les 

relacions i la col·laboració entre les diferents associacions de voluntaris de ”la 

Caixa”, respectant sempre el principi d’independència de cadascuna d’elles. 

Així mateix, té com a prioritat 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. 934 044 095 / 690 883 741 mguardiola@fundaciolacaixa.es 

Jesús N. Arroyo. 934 046 131/ 629 791 296 jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de premsa multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 


