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Nota de premsa 
 
 

El Príncep d’Astúries lliura a ”la Caixa” el 
Premi Codespa pel programa de Voluntariat 
Corporatiu 
 
• Sa Altesa Reial el Príncep d’Astúries ha lliurat avui a Madrid el Premi 

Codespa a l’Obra Social ”la Caixa” pel seu programa de Voluntariat 

Corporatiu, una iniciativa que ja implica més de 1.500 empleats en actiu i 

jubilats del Grup ”la Caixa” en accions de voluntariat social. 

• Actualment, ”la Caixa” té 44 associacions provincials de voluntaris 

distribuïdes per tot Espanya. Entre les activitats més freqüents que hi 

duen a terme destaquen l’acostament a la gent gran de les noves 

tecnologies, l’ensenyament del castellà a immigrants, l’acompanyament 

a menors hospitalitzats i l’atenció a malalts d’Alzheimer. 

 

Madrid, 8 de novembre de 2006.  Sa Altesa Reial el Príncep d’Astúries ha lliurat 

avui a l’Obra Social ”la Caixa” el X Premi a l’Empresa Solidària en reconeixement al 

seu programa de Voluntariat Corporatiu, en una cerimònia celebrada al Casino de 

Madrid. Josep F. de Conrado, director executiu de l’Obra Social ”la Caixa” ha estat 

l’encarregat de recollir un guardó que distingeix la posada en marxa d’una iniciativa 

que ja implica més de 1.500 treballadors en actiu i jubilats del Grup ”la Caixa” 

en el desenvolupament d’accions de voluntariat social. La candidatura de ”la Caixa” 

va resultar seleccionada durant la votació final per davant de les d’empreses Ford i 

Globalia. 

 

Actualment, l’entitat financera ja té 44 associacions provincials de voluntaris 

distribuïdes per tot Espanya, els membres de les quals han fet, durant els últims sis 

mesos, un total de 9.955 actuacions emmarcades en 533 projectes solidaris de 

tota mena. 

 

L’acompanyament a menors hospitalitzats, l’ensenyament del castellà a immigrants, 

la recollida d’aliments per a col·lectius desafavorits o l’acostament de les noves 

tecnologies a la gent gran en un dels 553 centres de gent gran, propis o en conveni 
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amb les administracions públiques, en els quals l’Obra Social ”la Caixa” és present, 

són algunes de les iniciatives desenvolupades pels empleats de l’entitat durant l’últim 

mig any. 

 

El programa de Voluntariat de l’Obra Social ”la Caixa” té un pressupost de més de 3 

milions d’euros l’any 2006, una inversió que inclou, a més del finançament de les 

activitats solidàries amb les quals col·laboren els empleats de l’entitat, el suport a 

213 projectes adreçats a enfortir les associacions que treballen amb voluntaris. 

 

A Espanya s’estima que més d’un milió de persones fa accions de voluntariat, una 

xifra que dista de les d’altres països del nostre entorn. A la Gran Bretanya, per 

exemple, el nombre de voluntaris supera els 25 milions.  

 

En l’àmbit del voluntariat corporatiu, només 8 de les 35 empreses cotitzades de 

l’IBEX 35 tenen programes propis, per 74 de l’FTSE –principal índex de cotització 

borsari europeu– o les 328 empreses americanes incloses a la llista Fortune 500 que 

impulsen el voluntariat entre els seus empleats. 

 

L’Obra Social ”la Caixa”, la primera fundació privada d’Espanya, la tercera d’Europa i 

la vuitena del món per volum de pressupost, segons les dades de l’European 

Foundation Centre, té un pressupost de 303 milions d’euros l’any 2006, una xifra que 

augmentarà l’any que ve, fins als 375 milions d’euros. 

 


