
 

 

 

Nota de premsa 

 

”la Caixa” consolida la seva aposta pel voluntariat corporatiu  

 

 

Ja som 5.000 voluntaris! 
 

 

• Durant els set anys de funcionament del programa, el nombre de 

persones implicades en la iniciativa de voluntariat corporatiu de 

”la Caixa” ha augmentat contínuament. Cada cop més empreses 

promouen el voluntariat entre els seus empleats. I ”la Caixa” en va ser 

pionera amb la posada en marxa d’aquest projecte al final del 2005 

 

• Avui ja són 5.000 els voluntaris de ”la Caixa” que participen en 

accions solidàries. Entre aquestes iniciatives, les més habituals són 

l’acompanyament de persones grans i infants hospitalitzats, i 

l’organització de jornades amb col·lectius amb discapacitats o en risc 

d’exclusió social.  

 

• Durant el 2012, un total de 4.524 empleats i empleades de ”la Caixa” 

de tot el país implicats en el programa van fer 2.058 accions de 

voluntariat, amb la participació acumulada, des del principi, de 17.912 

voluntaris i 127.619 beneficiaris.  

 

• La xifra de 5.000 voluntaris coincideix amb la celebració del Dia del 

Voluntari de ”la Caixa”, que se celebrarà el dissabte 8 de juny. Amb el 

lema «Vine a compartir un somriure», es durà a terme una jornada 

esportiva a 35 ciutats de tot Espanya, en la qual es preveu que 

participin més de 4.000 infants en risc d’exclusió social. 

 

 

Barcelona, 24 de maig de 2013. El voluntariat corporatiu augmenta cada dia. 

L’Obra Social ”la Caixa” hi va apostar ara fa set anys, i avui ja són 5.000 els 

empleats de l’entitat en actiu i jubilats que, en el seu temps lliure, 

participen en activitats de voluntariat. El programa de Voluntariat de l’entitat 

disposa de 40 associacions de voluntaris en diferents ciutats espanyoles. 



Segons les últimes dades, a Catalunya hi ha 2.409 voluntaris, a Andalusia 

798 i a la Comunitat Valenciana 369, i constitueixen les comunitats 

autònomes més solidàries del grup. 

 

Dels 5.000 voluntaris, el 70 % són empleats en actiu, el 10 % jubilats i/o 

prejubilats, i el 20 % familiars i amics. 

 

Els més de 4.500 empleats i empleades de ”la Caixa” de tot el país implicats el 

2012 en el programa van fer 2.058 accions de voluntariat, amb la participació 

acumulada, des del principi, de 17.912 voluntaris i 127.619 beneficiaris. 

 

Els objectius del programa de Voluntariat de l’Obra Social ”la Caixa” són, en 

primer lloc, fomentar el voluntariat entre els més de 35.000 empleats del 

grup facilitant al personal empleat, jubilat i els seus familiars la realització 

d’accions de voluntariat en benefici de la societat, a través de les diferents 

associacions de voluntaris de ”la Caixa” presents en territori espanyol, i en 

segon lloc, contribuir a la millora dels sistemes de gestió del voluntariat de 

les entitats socials sense ànim de lucre que treballen amb voluntaris. 

 

La tasca social que duen a terme els més de 5.000 voluntaris i voluntàries 

de ”la Caixa” ha rebut fa poc tot el suport institucional de l’entitat en una 

trobada celebrada entre membres de la direcció i representants de la Federació 

d’Associacions de Voluntaris de ”la Caixa”. «La vostra tasca té un valor 

infinit», va afirmar el conseller delegat Joan Maria Nin, el qual, sobre el 

voluntariat de ”la Caixa”, també va dir el següent: «Representa els valors, 

l’essència i el compromís social de la nostra entitat, valors que ara més que mai 

ens han de fer més forts per diferenciar-nos».  

 

Fa tres anys va néixer Fasvol (Federació d’Associacions de Voluntaris de 

”la Caixa”) amb la voluntat de facilitar les relacions i la col·laboració entre les 

diferents associacions de voluntaris de ”la Caixa”, tot respectant el principi 

d’independència de cadascuna. Luis Romeu, president de Fasvol, afirma: 

«Des de la Federació volem que l’esforç, l’ètica, l’honestedat i la 

professionalitat siguin els valors que perdurin en els nostres voluntaris, i que 

s’enriqueixin amb el seu entusiasme, la seva il·lusió i el treball en equip».  

 

 

 

 

 

 



8 de juny, Dia del Voluntari de ”la Caixa” 

 

Amb el lema «Vine a compartir un somriure», voluntaris i voluntàries de 

”la Caixa”, a través de les seves associacions de voluntaris, organitzen el 

dissabte 8 de juny a tot Espanya una jornada esportiva en què es preveu que 

participin més de 4.000 infants en risc d’exclusió social. Aquesta jornada 

s’emmarca dins de la tercera edició del Dia del Voluntari de ”la Caixa” i 

consisteix en la celebració d’actes esportius a 35 ciutats de tot l’Estat. 

 

Aquest any l’activitat també es durà a terme en col·laboració amb les entitats 

socials que a cada ciutat participen a CaixaProinfància, el programa d’atenció a 

la infància en situació de pobresa i exclusió social de l’Obra Social ”la Caixa”. 

L’objectiu, a més d’organitzar una jornada lúdica, és evitar l’estigmatització 

d’aquest col·lectiu fomentant el contacte i l’intercanvi entre diferents estrats 

socials, per tal que els pugui servir de coneixement mutu i amb una finalitat 

inclusiva i de cohesió  

 

 

”la Caixa” aposta pel voluntariat 

Gràcies al seu programa de voluntariat corporatiu, els empleats de ”la Caixa” 

implicats duen a terme el seu compromís amb una societat que, a més de 

demanar béns i serveis de qualitat, reclama a les empreses un comportament 

responsable en línia amb els valors de la solidaritat i el servei. El voluntariat 

corporatiu satisfà aquesta demanda social. 

 

 

 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 apuig@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Premsa Multimèdia:  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 

 


