
 

 
 

     Nota de premsa 

 
Més de 1.000 voluntaris i 6.500 infants en 
situació de vulnerabilitat participen en el  

Dia del Voluntari de “la Caixa” 
 

• La Fundació Bancària “la Caixa” organitza el Dia del Voluntari en una acció 
conjunta a 36 ciutats amb la participació de 1.000 voluntaris i 6.500 nens i 
nenes en risc d’exclusió social, coincidint amb el 100 aniversari de l’Obra 
Social “la Caixa”. 
 

• A Catalunya, les Associacions de Voluntaris de “la Caixa” han organitzat 
simultàniament a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, jornades d’activitats 
artístiques i esportives en les que han participat prop de 1.000 nens i nenes 
en situació de vulnerabilitat. A Barcelona la celebració ha tingut lloc al Parc 
del Poblenou, on prop de 100 voluntaris han realitzat activitats artístiques, 
atlètiques i recreatives en les que han participat més de 300 infants en 
situació de vulnerabilitat. 
 

• El 35,4 % dels menors de 16 anys que resideixen a Espanya viuen sota el 
llindar de la pobresa. Una realitat que dificulta que aquests infants es 
desenvolupin en els diferents àmbits de les seves vides, i  que no tinguin 
oportunitats per descobrir els seus talents innats i convertir-los en un valor 
per a la seva formació i el seu futur laboral. 
 

• Davant d’aquesta situació, ”la Caixa” ha dedicat el Dia del Voluntari de 
”la Caixa” 2015 a impulsar tallers artístics, activitats esportives, culturals i 
mediambientals perquè els petits visquin noves realitats que els aportin 
alegria, que fomentin la seva creativitat i els seus potencials, i que els portin 
a experimentar noves formes d’enriquir-se en l’àmbit personal, social i 
cultural.  
 

• El Dia del Voluntari de ”la Caixa” suma esforços entre tots els voluntaris 
treballadors de l’entitat, en actiu i jubilats, i els seus familiars i amics, 
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, 6 de juny de 2015.- El director general de la Fundació Bancaria “la Caixa”, 

Jaume Giró, ha inaugurat des del Parc del Poblenou de Barcelona les activitats del 

Dia del Voluntari de “la Caixa”, celebrat avui a 36 ciutats i municipis de tot l’Estat i 

organitzat per més de 1.000 voluntaris de “la Caixa” a través de les 36 associacions 

de voluntaris distribuïdes arreu del territori. 

 

En aquesta jornada, organitzada per la Fundació Bancària “la Caixa”, hi han participat 

més de 6.500 infants en situació de vulnerabilitat i que formen part del 35,4 % dels 

menors de 16 anys que a Espanya pateixen directament les conseqüències de la 

pobresa. Una dura realitat que impossibilita que aquests infants creixin i progressin en 

els diferents àmbits de les seves vides. La majoria no tenen l’oportunitat poder fer 
aflorar els seus talents innats i de convertir-los en el seu valor per a la seva 
formació 

 

Davant d’aquesta situació, els voluntaris de ”la Caixa” han centrat tots els seus esforços i 

recursos a convertir la cinquena edició del Dia del Voluntari de ”la Caixa” en una 

gran festa de creativitat i il·lusió. En la majoria de províncies que han celebrat aquesta 

jornada, s’han posat en marxa tallers artístics i activitats esportives amb l’objectiu que els 

petits participessin en processos creatius de diferents disciplines artístiques (música, arts 

plàstiques, cinema, circ...) per animar la seva imaginació i estimular els seus 
potencials. A través dels jocs esportius, han posat a prova les seves capacitats 
atlètiques i el treball en equip. En algunes localitats, els voluntaris també han 

organitzat excursions a paratges naturals, parcs d’atraccions i llocs històrics, o han anat 

al cinema a veure una pel·lícula. Els infants s’han submergit en noves realitats que els 

han ofert alegria i els han presentat noves formes d’enriquir-se en l’àmbit personal, social 

i cultural. 

 

Jaume Giró ha destacat que aquestes jornades demostren una vegada més que “la 

Caixa” és més que un banc i que “la seva labora financera, social i empresarial és una 

autèntica champions d’orgull per tots els ciutadans que sentim la necessitat d’ajudar, 

cooperar, servir i compartir.” 

 

Aquest any coincideix el dècim aniversari de les associacions de voluntaris i el 

cinquè aniversari del Dia del Voluntari, que va impulsar el president de l’entitat, Isidre 
Fainé. 

 

 

JUNTS HAN DIBUIXAT UN GRAN DIA 

 



 

El Dia del Voluntari de ”la Caixa” s’ha celebrat a tot el territori 

espanyol 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. També hi han participat 

fills d’empleats, familiars i amics de ”la Caixa”, una implicació que ajuda a evitar 

l’estigmatització dels infants en situació de vulnerabilitat i que estimula el contacte i 

l’intercanvi entre diferents estrats  

 

 

 

socials, perquè els serveixi de coneixement mutu, amb una finalitat inclusiva i de 
cohesió.  

 

Paral·lelament a les activitats artístiques i esportives organitzades per cada associació 

de voluntaris de ”la Caixa”, s’ha impulsat també la segona edició del concurs de 
dibuix del Dia del Voluntari de ”la Caixa”. Amb el lema «Tu pintes molt», aquesta 

iniciativa dels voluntaris ha consistit a ajudar que els infants deixessin volar la imaginació 

per crear un dibuix que reflectís les emocions, les experiències i els valors viscuts durant 

aquesta jornada. El guanyador o guanyadora rebrà un premi i el seu dibuix apareixerà a 

la imatge de la campanya del Dia del Voluntari de ”la Caixa” 2016.   
 

L’any passat, el Dia del Voluntari de ”la Caixa” es va portar a terme a 30 ciutats amb la 

participació de més de 4.500 infants en situació de vulnerabilitat. Aquest any el nombre 
de participants s’ha incrementat gràcies a la participació desinteressada i 

incondicional dels voluntaris i dels empleats que, sense ser voluntaris, han compartit i 

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

 

 

”LA CAIXA” APOSTA PEL VOLUNTARIAT 

 
El voluntariat d’empresa creix cada dia. L’Obra Social ”la Caixa” hi va apostar ja fa deu 

anys, i avui són més de 6.600 els empleats de l’entitat en actiu i jubilats, familiars i 
amics que, durant el seu temps d’oci, participen en activitats de voluntariat. El 

programa del voluntariat disposa de 39 associacions de voluntaris en diferents ciutats 

espanyoles.  
 

L’objectiu del programa de voluntariat de l’Obra Social ”la Caixa” és, en primer lloc, 

fomentar el voluntariat entre els més de 35.000 empleats del grup, facilitant al 

personal en actiu i jubilat i als seus familiars la realització d’accions voluntàries en 
benefici de la societat, sigui en el marc dels programes socials, culturals o 

mediambientals de l’Obra Social, o bé en el marc d’accions locals descentralitzades.  

 



 

Tots estan articulats en diferents associacions de voluntaris 

locals que es coordinen a través de la FASVOL (Federació d’Associacions de Voluntaris 

de ”la Caixa). 

 
Gràcies al programa de voluntariat d’empresa, els empleats de ”la Caixa” poden donar 

sortida al seu compromís amb una societat que, a més de demanar béns i serveis de 

qualitat, exigeix 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 de 

l’Obra Social ”la Caixa”, ha arribat a més de 242.000 infants i els seus familiars des de 

l’any 2007, cosa que s’ha traduït en una inversió de 310 milions d’euros a les principals 

ciutats espanyoles.  

 

La iniciativa de l’entitat financera, que es dirigeix a les famílies amb fills de 0 a 16 anys 

en situació de vulnerabilitat, busca 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 la resta. 

 
 
 

Més informació, entrevistes o reportatges: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

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

Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.org 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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