
 
 
 
 
 
 
  

       Nota de premsa  
 

 
”la Caixa” mobilitza els seus clients i els seus més de 35.000 empleats en 

una acció solidària de recollida d’aliments a tot Espanya 

 
Els voluntaris de ”la Caixa” recullen  

a tot Espanya més de 500 tones 
d’aliments destinats a infants  

en risc d’exclusió social 
 

 

• ”la Caixa” ha implicat tots els seus empleats i clients en una 

recollida d’aliments per a la infància a través de la qual s’han 

aconseguit reunir 509.751 quilos d’aliments destinats a les famílies 

amb fills en risc d’exclusió ateses per la Creu Roja. 

 

• Més de 1.500 voluntaris de ”la Caixa” de tot Espanya han 

esdevingut una peça clau en la gestió logística de la campanya, ja 

que s’han encarregat de seleccionar i traslladar els donatius físics a 

les seus de la Creu Roja, des d’on es faran arribar directament a 

famílies en situació de vulnerabilitat. 

 

• Per això, i com a novetat, enguany els subministraments principals 

que s’han aportat són els que reforcen un bon esmorzar o berenar 

per als petits (cereals, galetes, farinetes i sucs de fruita), com 

també productes bàsics d’alt valor nutritiu com ara arròs, pasta, 

llegums secs, oli i conserves. 

 

• Per mitjà dels 300 punts de recollida presencials a tot Espanya, els 

empleats i empleades de ”la Caixa” han aportat un total de 255.407 

quilos d’aliments. A més, s’han posat a disposició de clients i 

empleats tots els canals electrònics de l’entitat per fer donacions 

econòmiques, i per aquesta via s’han recollit 254.344 quilos de 

queviures. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 22 de novembre de 2013. ”la Caixa” ha aconseguit mobilitzar els 
seus clients i els seus més de 35.000 empleats en una acció solidària de 
recollida d’aliments per a la infància a favor de la Creu Roja gràcies a la qual, 
en un mes, s’han recaptat 509.751 tones de queviures a tot Espanya que es 
destinaran a famílies amb fills en risc o situació d’exclusió social. 
 
És per aquest motiu que principalment s’han aportat productes que 
complementen un bon esmorzar o berenar: cereals, galetes, farinetes i sucs 

de fruita. Tot i així, s’han recollit també aliments bàsics d’alt valor nutritiu: 
arròs, pasta, llegums secs, olis i conserves.  
 
 
Compromesos amb una infància ben alimentada 

 
Els voluntaris de ”la Caixa”, els empleats i els clients de l’entitat han estat 
els tres puntals que han mobilitzat la campanya. Els empleats han aportat les 
seves ajudes alimentàries als 300 punts de recollida, on, en total, s’han reunit 
254.344 quilos d’aliments. En acabar el període de recol·lecta, 1.547 

voluntaris i voluntàries de ”la Caixa” han estat els encarregats de 
seleccionar i traslladar les caixes d’aliments als seus punts de destinació.  
 
Al mateix temps, empleats i clients de l’entitat han exercit la seva solidaritat a 
través dels caixers automàtics i els canals electrònics que ”la Caixa” ha 
posat a la seva disposició per fer efectives les seves contribucions 

econòmiques. Per aquesta via s’han obtingut 254.344 quilos de queviures.  
 

”la Caixa” aposta pel voluntariat 

 
El voluntariat corporatiu augmenta dia a dia. Fa set anys, l’Obra Social 
”la Caixa” hi va apostar, i avui més de 5.300 empleats de l’endidat en actiu i 

jubilats participen, durant el seu temps de lleure, en activitats de 

voluntariat. El Programa de Voluntariat reuneix 40 associacions de 

voluntaris en diverses ciutats espanyoles.  
 
Els objectius del Programa de Voluntariat de l’Obra Social ”la Caixa” són, en 
primer lloc, fomentar els valors del voluntariat entre els més de 35.000 

empleats del grup facilitant al personal empleat i jubilat i als seus familiars la 
participació en 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. Entre les accions que lideren els voluntaris de ”la Caixa”, destaca la 
recollida d’aliments, duta a terme per cinquè any consecutiu, en què 
s’impliquen els més de 35.000 empleats del grup i els seus clients.  
 
Gràcies al Programa de Voluntariat Corporatiu, els empleats i les empleades de 
”la Caixa” implicats acompleixen 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. 
 
 

 

  

 

 
Per a 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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