
 

Nota de premsa 

 
Des que es va posar en marxa el programa, 200 “CooperantsCaixa” han participat 

en el projecte. 
 

40 treballadors de ”la Caixa” participen com a 
voluntaris en projectes de cooperació al 
desenvolupament durant les vacances 

 
• Amb l’objectiu de contribuir a millorar les condicions de vida de les 

poblacions vulnerables que viuen en països en vies de desenvolupament, 

d’una banda, i d’estimular i potenciar el voluntariat corporatiu de ”la Caixa” 

de l’altra, l’Obra Social ha desenvolupament per sisè any el programa de 

Voluntariat internacional, “CooperantsCaixa”. 

 

• A través de la iniciativa, el Departament de Cooperació Internacional de 

l’Obra Social ”la Caixa” ha becat enguany 40 treballadors de l’entitat per 

participar com a voluntaris en projectes de cooperació al desenvolupament 

durant les vacances a Bolívia, la República Dominicana, l’Equador, el 

Salvador, Guatemala, Nicaragua, el Paraguai i Moçambic. 

 

• En aquesta sisena edició, els cooperants han col·laborat durant un mes en 

projectes implementats principalment per les organitzacions Acció Contra 

la Fam; Fundació ALDA, Cinde, Mans Unides, Ajuda en Acció, Aieti o 

Ecosol. 

 

• Amb “CooperantsCaixa”, les poblacions i organitzacions no 

governamentals dels diferents països amb els quals es col·labora, es 

beneficien del suport professional i la formació tècnica oferta pels 

voluntaris de l’entitat, experts en àrees com el màrqueting, la comptabilitat 

i les finances, els estudis de viabilitat, els microcrèdits, la comunicació i la 

comercialització de productes. 
 

 

Barcelona, 20 de juliol de 2012. Després de la bona acollida obtinguda durant les 

edicions anteriors, l’Obra Social ”la Caixa”, a través dels programes de Voluntariat i de 

Cooperació internacional, ha apostat per sisè any consecutiu pel projecte 

“CooperantsCaixa”. 

 



L’objectiu de la iniciativa és contribuir a millorar les condicions de vida de les poblacions 

vulnerables residents als països en vies de desenvolupament a través de l’assistència 

tècnica oferta pels voluntaris de ”la Caixa”, donant suport als diferents projectes 

implementats per les ONG en aquests països. 

  

En aquesta sisena edició, 40 treballadors de ”la Caixa” han rebut la beca que els permetrà 

conèixer i cooperar durant les vacances un màxim de quatre setmanes en projectes 

implementats per organitzacions locals de diferents països que han rebut el suport del 

programa de Cooperació internacional.  

 

Els voluntaris de ”la Caixa” s’han triat després d’un procés de selecció en el qual s’ha 

tingut en compte el perfil, l’experiència i les expectatives de cada candidat. A més, els 

treballadors seleccionats han rebut formació i sensibilització, han après nocions de 

cooperació internacional, la situació del país de destinació, el context del projecte i la 

tasca específica que hi duran a terme.  

 

L’Obra Social ”la Caixa” contribueix a trencar el cercle de la pobresa als països més 

desafavorits 

El programa de Cooperació internacional de l’Obra Social ”la Caixa” va néixer l’any 1997 i 

des d’aleshores ha finançat més de 482 projectes de cooperació al desenvolupament i 

ajuda humanitària en 62 països i amb una aportació de més de 71 milions d’euros, a 

més d’impulsar línies de formació i sensibilització a Espanya.  

 

Des de l’any 2006, el programa s’orienta als projectes de desenvolupament 

socioeconòmic amb l’objectiu de contribuir a l’eradicació de la pobresa a través de la 

creació o l’enfortiment de negocis; d’iniciatives de generació de riquesa, i d’oportunitats 

econòmiques o d’ocupació per a les persones vulnerables excloses. Aquestes iniciatives 

han de tenir el suport i la participació d’ONG locals, i es promouen els projectes 

innovadors i de qualitat, orientats als resultats i amb un alt impacte potencial. 

 

El programa de Voluntariat corporatiu va sorgir l’abril de 2005 com una expressió més del 

compromís de ”la Caixa” amb la societat a través de la Fundació. Actualment són més de 

3.300 els voluntaris del Grup ”la Caixa” a tot Espanya integrats en 42 associacions 

provincials. En aquesta etapa inicial, les accions que han rebut més suport per part dels 

empleats de ”la Caixa” són les de voluntariat social, i destaquen especialment les 

activitats encaminades a l’acompanyament de la infància hospitalitzada, classes 

d’integració d’immigrants, atenció a persones sense llar o voluntariat de gestió en tasques 

d’administració i organització interna d’associacions sense ànim de lucre. 

 

El programa de Cooperació internacional de l’Obra Social ”la Caixa” reforça un any més el 

compromís amb la promoció del desenvolupament en els països més desafavorits del 

planeta.  

 



 

 

Per a més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 
 
 
 
 


