
 

 
 

          Nota de premsa 

 

L’acte s’emmarca en la tercera edició del Dia del Voluntari  

de ”la Caixa”, en el qual participen empleats, familiars i jubilats de l’entitat 

 
Voluntaris de ”la Caixa” comparteixen  

una jornada d’esport i emoció amb més de 
4.000 infants en situació de vulnerabilitat 

 

• Trenta-quatre associacions de voluntaris de ”la Caixa” de tot 

Espanya han organitzat una jornada ludicoesportiva amb motiu del 

Dia del Voluntari de ”la Caixa”. 

 

• Es tracta d’una acció conjunta en la qual, en total, han col·laborat 

prop de 700 voluntaris de ”la Caixa”, s’ha actuat a 31 ciutats i en la 

qual han participat més de 4.000 infants en risc d’exclusió social. 

 

• L’objectiu de la trobada, en aquest període de difícil conjuntura 

econòmica, és sumar esforços entre tots els empleats voluntaris, 

els seus familiars i jubilats de l’entitat, juntament amb les entitats 

socials que ja col·laboren amb la fundació a través del programa 

CaixaProinfància de l’Obra Social ”la Caixa”, que treballa per evitar 

l’exclusió social de menors en situació de vulnerabilitat. 

 

• La jornada es duu a terme amb la voluntat que la col·laboració 

entre les associacions de voluntaris i les entitats socials que 

actuen a CaixaProinfància es consolidi i perduri en el temps. 

 

 

Barcelona, 8 de juny de 2013. Amb el lema «Vine a compartir un somriure», prop 

de 700 voluntaris de ”la Caixa”, a través de 34 associacions de voluntaris, han 

organitzat avui a tot Espanya una jornada ludicoesportiva en la qual han participat 

més de 4.000 infants en risc d’exclusió social. La jornada s’emmarca en la tercera 

edició del Dia del Voluntari de ”la Caixa” i ha consistit en l’organització de diferents 

activitats lúdiques i esportives a 31 ciutats de tot Espanya. 

 

L’acció s’ha desenvolupat en col·laboració amb les entitats socials que ja treballen en 

el programa CaixaProinfància de l’Obra Social ”la Caixa”, amb unes línies d’actuació 

centrades en l’atenció a la infància en situació de pobresa i exclusió social. En les  



 

 

activitats esportives han participat equips mixtos formats per infants en situació de 

vulnerabilitat juntament amb fills d’empleats de ”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 

com a forma de coneixement mutu, amb una finalitat inclusiva i de cohesió. Des 

de l’Obra Social ”la Caixa” s’ha aportat l’equipament esportiu per als infants. 

 

L’any passat, la jornada solidària i esportiva es va fer a 27 ciutats, i se’n van 

beneficiar 2.300 nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Aquest any s’ha fet un 

pas més, ja que s’ha arribat a més territoris per compartir un dia d’il·lusions, s’han 

fomentat els valors de la convivència, el treball en equip i el respecte a través de 

l’esport, i s’ha regalat afecte als infants que més en necessiten. 

 

”la Caixa” aposta pel voluntariat 

 

El voluntariat corporatiu creix a diari. L’Obra Social ”la Caixa” hi va apostar ja fa set 

anys, i avui hi ha més de 5.000 empleats de l’entitat en actiu i jubilats que, 

durant el seu temps d’oci, participen en activitats de voluntariat. El Programa 

del Voluntariat aplega 40 associacions de voluntaris a diferents ciutats espanyoles.  

 

Els objectius del Programa del 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 desenvolupen els més de 5.000 voluntaris de ”la Caixa” ha 

rebut tot el suport institucional de l’entitat en una trobada recent celebrada entre 

membres de la direcció de la institució i representants de la Federació d’Associacions 

de Voluntaris de ”la Caixa” (FASVOL). «La vostra tasca té un valor infinit», va 

afirmar el conseller delegat Juan María Nin, que també va afegir, en referència al 

voluntariat de ”la Caixa”: «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».  

 

Ara fa tres anys es va crear la FASVOL amb la voluntat de facilitar les relacions i la 

col·laboració entre les diferents associacions de voluntaris de ”la Caixa”. Luis 

Romeu, president de la federació, manifesta: «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, il·lusió i treball en equip». 

 

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. 

 

CaixaProinfància, compromesos amb la infància més desafavorida 

 

CaixaProinfància, el programa de l’Obra Social ”la Caixa” d’atenció a la infància en 

situació de pobresa i exclusió, ha contribuït a millorar el benestar de prop de 200.000 

infants i les seves famílies els últims cinc anys, la qual cosa s’ha traduït en una 

inversió de més de 200 milions d’euros a les principals ciutats espanyoles.  

 

La iniciativa de l’entitat financera, que s’adreça a famílies amb fills entre 0 i 16 anys 

en situació de vulnerabilitat, busca trencar el cercle de la pobresa hereditària amb 

l’objectiu de garantir que, malgrat les dificultats, aquests nens i nenes tinguin la porta 

oberta a un futur millor i gaudeixin de les mateixes oportunitats que els altres. 

 

Més informació, entrevistes o reportatges: 

Departament de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 

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

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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