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PRIMERA ACCIÓ DEL VOLUNTARIAT  DE ”LA CAIXA” EN LA NOVA ETAPA  

DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA ”LA CAIXA” SOTA LA  

GERÈNCIA DE JAUME GIRÓ  

 
Els voluntaris de ”la Caixa” aviven 

l’alegria i la creativitat de més de 4.500 
infants de tot Espanya en situació de 

vulnerabilitat 
 

CONCURS CREATIU DEL DIA DEL VOLUNTARI DE ”LA CAIXA” 

Aquest any, els empleats de l’entitat, voluntaris i no voluntaris,  

han ajudat els més petits a fer dibuixos sobre el dia que han viscut.  

La creació guanyadora serà la imatge de la campanya de la pròxima edició. 

 
 

• Més de 2.300.000 menors de 16 anys viuen sota el llindar de la pobresa. 
Aquesta realitat devastadora, que afecta directament les seves vides, està 
marcada per la falta d’aliment, la manca d’un habitatge digne, la 
desestabilització familiar i l’absència d’una atenció sanitària integral. Com a 
resultat, aquests infants viuen una angoixa que sovint els impedeix créixer, 
aprendre i, encara més important, ser feliços. 
 

• Davant d’aquesta situació, ”la Caixa” centra el Dia del Voluntari de ”la Caixa” a 
contribuir al progrés personal i social, i a l’alegria d’aquests nens i nenes, 
oferint-los una jornada d’esports, jocs i activitats artístiques. 
 

• Es tracta d’una acció conjunta duta a terme a 30 ciutats i municipis de tot 
Espanya en què, en total, han col·laborat més de 800 voluntaris i han participat 
més de 4.500 nens i nenes en risc d’exclusió social.  
 

• El Dia del Voluntari de ”la Caixa” suma esforços entre tots els empleats 
voluntaris, els seus familiars i jubilats de l’entitat, juntament amb les entitats 
socials que ja col·laboren amb el programa CaixaProinfància de l’Obra Social  

 



 

 
      ”la Caixa”, que treballa per evitar l’exclusió social de menors en situació de     
      vulnerabilitat. 

 
 
Barcelona, 18 d’octubre de 2014. Sota el lema Vine a compartir un somriure, 

més de 800 voluntaris de ”la Caixa”, a través de 25 associacions de voluntaris, 

han organitzat avui a 30 ciutats i municipis de tot Espanya una jornada 

d’activitats esportives, lúdiques i artístiques en què han participat més de 4.500 

infants en risc d’exclusió social. Tots formen part dels més de 2.300.000 menors 

de 16 anys que a Espanya estan patint les conseqüències de la pobresa. Aquesta 

dura realitat els impedeix constantment créixer i progressar tant els aspectes 

personals, com en els intel·lectuals i socials, cosa que afecta directament la seva 

felicitat. 

 

Per això, la quarta edició del Dia del Voluntari de ”la Caixa” ha dedicat tots els 

recursos i totes les voluntats de l’entitat i dels voluntaris a dissenyar un dia especial 
per a aquests infants, amb l’objectiu de fomentar la seva alegria, motivació i 
creativitat a través de l’esport en equip, els jocs de carrer, tallers artístics i un 

concurs de dibuixos, la novetat d’aquest any. En totes les activitats han participat 

també fills d’empleats de ”la Caixa”, una implicació que ajuda a evitar 

l’estigmatització d’aquest col·lectiu, estimulant el contacte i l’intercanvi entre diferents 

estrats socials, de manera que els serveix de coneixement mutu i té una finalitat 
inclusiva i de cohesió. 

 

 

JUNTS HAN DIBUIXAT UN GRAN DIA 

 
Paral·lelament a les activitats lúdiques i esportives organitzades pels voluntaris de 

”la Caixa”, i per primera vegada, s’ha impulsat un concurs creatiu que ha convidat 

els infants participants a dibuixar el Dia del Voluntari de ”la Caixa”. Es tracta d’una 

iniciativa que ha buscat principalment la implicació dels empleats de l’entitat que no 

són voluntaris per donar-los l’oportunitat de provar l’experiència de ser voluntari, 
prenent contacte directe amb infants en situació de vulnerabilitat. La tasca dels 

empleats ha consistit a ajudar els petits a crear un dibuix sobre les experiències, les 

emocions i els valors que han viscut durant el Dia del Voluntari de ”la Caixa”. De tots 
els dibuixos, se n’escollirà un perquè esdevingui la imatge de la campanya del 
Dia del Voluntari de ”la Caixa” 2015.  
 

La jornada s’ha dut a terme en col·laboració amb les entitats socials que ja treballen 

en el programa CaixaProinfància de l’Obra Social ”la Caixa”, les línies d’actuació del 

qual se centren en l’atenció a la infància en situació de pobresa i exclusió social.  



 

 

 

L’any passat, el Dia del Voluntari de ”la Caixa” es va celebrar a 29 ciutats i hi van 

participar 4.000 nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Aquest any s’ha 
incrementat el nombre de participants gràcies a la col·laboració desinteressada i 

incondicional dels voluntaris i dels empleats que, tot i no ser voluntaris, han compartit 

i dibuixat un dia d’il·lusions i han regalat l’afecte als infants que més ho necessiten. 

 

”la Caixa” aposta pel voluntariat 
 

El voluntariat corporatiu creix cada dia. L’Obra Social ”la Caixa” hi va apostar ara fa 

vuit anys, i avui ja són gairebé 6.000 els empleats de l’entitat en actiu i jubilats 
que, durant el seu temps d’oci, participen en activitats de voluntariat. El 

Programa del Voluntariat disposa de 40 associacions de voluntaris a diferents 

ciutats espanyoles.  
 

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 possibilitat de dur a terme accions 
de voluntariat en benefici de la societat, a través de les diferents associacions de 

voluntaris ”la Caixa” presents al territori espanyol, i alhora contribuir a la millora 
dels sistemes de gestió del voluntariat de les entitats socials sense ànim de 
lucre que treballen amb voluntaris. 

 

Ara fa quatre anys es va crear 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”. Per a Luis Romeu, president de 

FASVOL, la voluntat és 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». 

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

acompleixen el seu compromís amb una societat que, a més de necessitar béns i 

serveis de qualitat, demana a les empreses que tinguin 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 d’atenció a la infància en situació de pobresa i 

exclusió social de l’Obra Social ”la Caixa”, ha arribat a més de 232.000 infants i les 

seves famílies des de l’any 2007. Això s’ha traduït en una inversió de 286 milions 
d’euros a les principals ciutats espanyoles.  



 

 

 

Amb aquesta iniciativa, l’entitat financera, que es dirigeix a les famílies amb fills de 0 

a 16 anys en situació de vulnerabilitat, vol trencar el cercle de la pobresa 
hereditària amb l’objectiu de garantir que, tot i les dificultats, aquests infants 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 l’Obra Social “la Caixa” 

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

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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