
 

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 seves 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 

desenvolupat per setè 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 aquest any 40 

treballadors de l’entitat per participar com a voluntaris en 

projectes de cooperació al desenvolupament a Bolívia, el 

Senegal, l’Equador, Hondures, el Perú, el Salvador, Guatemala, 

Nicaragua, el Paraguai i Moçambic durant les seves vacances. 

 

• En aquesta setena edició, els cooperants han col·laborat durant 

un mes en projectes implementats principalment per les 

organitzacions Acción contra el Hambre, Fundación Alda, Cinde, 

Mans Unides, AIETI, Fundación Almenara, Associació Catalana 

per la Pau, CERAI, Desos, Ecodes, Fide, Fundación Horreum, 

Medicus Mundi Navarra, Petjades, Solidaritat Internacional i 

Ecosol. 

 

• Amb CooperantsCaixa, les poblacions i les organitzacions no 

governamentals dels diferents països amb els quals es col·labora 

es beneficien del suport professional i la formació tècnica que 

ofereixen els voluntaris de l’entitat, experts en àrees com ara 



màrqueting, comptabilitat i finances, estudis de càlcul de costos, 

microcrèdits, comunicació i comercialització de productes.  
 

 

Madrid, 29 de juliol de 2013. Després de la bona acollida obtinguda a les 

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

voluntariat i de cooperació internacional, ha apostat per setè any consecutiu pel 

projecte CooperantsCaixa.  

 

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

poblacions vulnerables residents en països en vies de desenvolupament a 

través de l’assistència tècnica que ofereixen voluntaris de ”la Caixa” que donen 

suport als diferents projectes implementats per les ONG en aquests països. 

  

En aquesta setena edició, 40 treballadors de ”la Caixa” han rebut la beca que 

els permetrà implicar-se i cooperar durant les seves vacances, per un període 

màxim de quatre setmanes, en projectes implementats per organitzacions 

locals de diferents països que han tingut el suport del Programa de Cooperació 

Internacional. Entre els participants hi ha quatre empleades catalanes, dues de 

Girona i dues de Lleida. 

 

Els voluntaris de ”la Caixa” han estat triats després d’un procés de selecció en 

el qual s’ha tingut en compte el perfil, l’experiència i les expectatives de cada 

candidat. Després, els treballadors seleccionats han rebut formació i 

sensibilització per aprendre nocions de cooperació internacional, la situació del 

país de destinació, el context del projecte i el treball específic que hi faran.  

 

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 de llavors ha finançat més de 500 projectes de cooperació al 

desenvolupament i ajuda humanitària a 62 països, amb una aportació de 

més de 76 milions d’euros, i també ha impulsat línies de formació i 

sensibilització a Espanya.  

 

Des del 2006, aquest programa s’orienta a projectes de desenvolupament 

socioeconòmics amb l’objectiu de contribuir a l’eradicació de la pobresa a 

través de la creació i l’enfortiment de negocis, iniciatives de generació 

d’ingressos i oportunitats econòmiques o de treball per a les persones 

vulnerables excloses. Aquestes iniciatives han de tenir el suport i la participació 



d’ONG locals, i promouen projectes innovadors i de qualitat orientats a resultats 

i amb un alt impacte potencial. 

 

El Programa de Voluntariat Corporatiu va sorgir a l’abril del 2005 com una 

expressió més del compromís de ”la Caixa” amb la societat a través de la 

Fundació. Actualment, hi ha 5.000 voluntaris del grup ”la Caixa” a tot 

Espanya integrats en 42 associacions provincials. En aquesta etapa inicial, 

les accions que han tingut un suport més gran per part dels empleats de ”la 

Caixa” són les de voluntariat social, entre les quals destaquen sobretot les 

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

classes d’integració per a immigrants, l’atenció a persones sense llar i el 

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 seu compromís amb la promoció del desenvolupament als països 

més desafavorits del planeta.  

 

 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”  
Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.es  
Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 


