
 
 

 
NOTA DE PREMSA 

 

"la Caixa" consolida la seva aposta pel voluntariat corporatiu 
 

Més de 3.800 voluntaris de "la Caixa" 
participen en activitats solidàries 

 
• Durant els 5 anys de funcionament del programa, el nombre d’ implicats al programa 

de Voluntariat Corporatiu de "la Caixa" ha crescut contínuament. Cada vegada més  
empreses promouen el voluntariat entre els seus empleats. "la Caixa" es va avançar 
amb la posada en marxa d'aquest projecte a finals de 2005.  

 
• Durant els primers sis mesos de 2011, els més de 3.800 treballadors de "la Caixa" de 

tot el país implicats al programa han realitzat 811 accions de voluntariat amb la 
participació acumulada de 7.011 voluntaris i més de 29.778 beneficiaris. 

 
• Durant 2010, els més de 3.800 treballadors de "la Caixa" de tot el país implicats al 

programa van realitzar 1.546 accions de voluntariat amb la participació acumulada de 
14.171 voluntaris i més de 83.659 beneficiaris. 
 

• Les activitats més habituals en les que participen els voluntaris van des de 
l'acompanyament a gent gran i nens hospitalitzats, fins a l'organització de jornades 
amb col·lectius amb discapacitats o en risc d'exclusió social. 
 

 
8 d'agost, de 2011.-  El voluntariat corporatiu creix a diari. L'Obra Social "la Caixa" va apostar per 
ell fa ja cinc anys i des de llavors ja són més de 3.800 els empleats de l'entitat en actiu i jubilats 
que, durant el seu temps d'oci, participen en activitats de voluntariat. El Programa compta amb 42 
associacions de voluntaris a diferents ciutats espanyoles. Catalunya (1.670 voluntaris), Andalusia 
(678 voluntaris), Madrid (284 voluntaris) i la Comunitat Valenciana (199 voluntaris), són les 
comunitats autònomes més solidàries del grup.  
 
Els objectius del programa de Voluntariat de l'Obra Social "la Caixa" són, en primer lloc, fomentar 
el voluntariat entre els més de 27.000 empleats del grup, facilitant al personal empleat, jubilat i els 
seus familiars, la realització de accions de voluntariat en benefici de la societat, a través de les 
diferents associacions de voluntaris “la Caixa” presents en el territori espanyol, i també, contribuir 
a la millora dels sistemes de gestió del voluntariat de les entitats socials sense ànim de lucre que 
treballen amb voluntaris. 
  
A més, aquest mateix any ha nascut FASVOL (Federació d’Associacions de Voluntaris de ”la 
Caixa”), que té la voluntat de facilitar les relacions i la col·laboració entre les diferents associacions 
de voluntaris de ”la Caixa”, respectant el principi d’independència de cadascuna. Lluís Romeu, 
President de FASVOL, afirma “Moltes vegades la importància del Voluntariat es tradueix en el 
nombre d'hores que realitza el voluntari en les seves mil activitats. Quan realment l'acció 
voluntària es converteix en una dinàmica, en una força capaç, en què el discapacitat se senti 
integrat, en què la dona maltractada se senti persona, una persona gran se senti acompanyada, 
que l'immigrant se senti acollit, que el malalt se senti viu,...aquesta és la veritable força del 
voluntari i que des de FASVOL, volem empènyer i facilitar”. “Volem des de la FASVOL que 
l'esforç, la ètica, l'honestedat i la professionalitat siguin els valors que perdurin en els nostres 
voluntaris, i que s'enriqueixin amb el seu entusiasme, il·lusió i treball en equip”, declara Romeu. 

 
Gràcies al programa de voluntariat corporatiu, els empleats de "la Caixa" implicats donen sortida al 
seu compromís amb una societat que, a més de demandar bens i serveis de qualitat, demana a 



les empreses que tinguin un comportament responsable en línia amb els valors de la solidaritat i el 
servei. El voluntariat corporatiu satisfà aquesta demanda social.  
 
 
Activitats per a tots  
 
Des de les associacions de voluntaris de "la Caixa" es proposen diferents tipus d'accions i 
activitats en 5 grans eixos: activitats lúdiques i educatives per als més desfavorits, col·laboracions 
en programes d'organitzacions socials, accions solidàries conjuntes de tots els voluntaris de “la 
Caixa”, activitats mediambientals, cooperació internacional per a la millora de gestió de ONG dels 
països en desenvolupament 
  
Les diferents accions es canalitzen de manera individual a través d'activitats en grup i familiars. 
Amb això es fomenta la cohesió, la transmissió de valors, la solidaritat, la participació, la 
responsabilitat, el compromís i la consciència social.  
 
En funció dels interessos, de les possibilitats i dels perfils, les activitats on participen els voluntaris 
són molt diverses. Els voluntaris de les 42 associacions de "la Caixa" han participat durant aquests 
anys en iniciatives com les diferents activitats de col·laboració amb immigrants per a una millor 
integració social o l'organització de diferents esdeveniments esportius i culturals amb col·lectius en 
risc d'exclusió social o discapacitats, entre moltes altres. Les activitats més habituals, però, són la 
dinamització de les diferents CiberCaixa hospitalàries que l’entitat té a hospitals de tot el país o la 
organització d’ activitats lúdiques i educatives adequades per a persones amb discapacitats 
físiques, psíquiques i sensorials i per a infants en risc d’exclusió social com menors tutelats o 
procedents de famílies sense recursos. 
 
 
 
 

 
 
 

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  


