
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

 
L'Associació de Voluntaris de "la Caixa" a Barcelona celebra amb aquesta jornada 

la superació dels més de 500 membres actius 

 
Voluntaris de "la Caixa" comparteixen amb 
260 nens en risc d'exclusió social un dia a 

Port Aventura 
 
 

o Els nens i nenes pertanyen a cinc associacions de la província de Barcelona 
que treballen amb menors en situació d'exclusió, quatre de les quals formen 
part de la xarxa del programa de superació de la pobresa infantil 
CaixaProinfància. 

 
o L'Associació de Voluntaris de "la Caixa" a Barcelona compta actualment amb 

més de 500 empleats en actiu i jubilats implicats en el programa de 
Voluntariat Corporatiu de l'entitat. A tot Catalunya, se superen els 1.000 
voluntaris en les 10 associacions del projecte.  

 
o L'organització de la jornada a Port Aventura amplia les activitats realitzades 

pels membres de l'associació que organitza habitualment visites a les 
instal·lacions del Futbol Club Barcelona o a CosmoCaixa, entre d'altres 
iniciatives.  

  
o Els convenis que l'Obra Social "la Caixa" té amb diferents associacions 

permet al Voluntariat Corporatiu de l'entitat financera atendre a col·lectius 
desfavorits.  

 
 

 

Barcelona/Tarragona, 18 d'abril de 2009.- Aquest matí 64 voluntaris de "la Caixa" s'han 

reunit a CaixaForum Barcelona amb 260 nens i nenes en risc d'exclusió social i 48 

monitors per dirigir-se tots junts al Parc Temàtic Port Aventura i gaudir d'un dia d'oci i 

diversió. Juntament amb ells, han compartit la jornada d'entreteniment dissenyada 

especialment per a ells, Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació "la Caixa", i 

Alfons Sánchez, President de l'Associació de Voluntaris de "la Caixa" a Barcelona- 

Barcelonès.  

 

Els 260 nens i nenes pertanyen a les associacions Fundació Comtal, Fundació Ateneu 

Sant Roc, YMCA Barcelona, Bayt-al-Thaqafa i El Submarí del Port. A més, quatre d'elles 

formen part de la xarxa de CaixaProinfància, el programa de superació de la pobresa 

infantil de l'Obra Social "la Caixa", posat en marxa fa un any.  



 

Durant uns mesos, els 64 voluntaris de "la Caixa" han treballat en la preparació íntegra 

d'aquesta activitat per a que res quedi a l'atzar. Això ha permès que els nens hagin gaudit 

d'una jornada inoblidable.  

 

Al llarg de tot el dia, els 260 nens han visitat el parc d'atraccions. Els més atrevits han 

desafiat al llegendari Dragon Khan, a la caiguda lliure de l'huracà Kondor o a la velocitat 

del Furios Bacus. Els més moderats han gaudit, a bord d'una colorista canoa, del 

recorregut pels exòtics llacs i rius coberts de la vegetació clàssica de la Polynesia. Altres, 

s'han atrevit a llançar-se per la vessant del volcà quedant completament mullats.  

 

La jornada ha servit, a més, per festejar l'arribada de l'Associació de Voluntaris de "la 

Caixa" a Barcelona –Barcelonès als més de 500 membres actius.  

 

"la Caixa” aposta pel Voluntariat 

 

”la Caixa” va néixer com a entitat financera fa més de cent anys, amb l'objectiu d'oferir 

serveis financer als ciutadans i retornar una part dels beneficis generats per aquesta 

activitat financera en forma d'accions socials.  

L'Obra Social ”la Caixa”, atenta a les necessitats de la societat actual, va posar en marxa 

fa 4 anys el Programa de Foment i Recolzament al Voluntariat, amb un doble objectiu: 

per un costat, potenciar el desenvolupament intern i el creixement organitzatiu de les 

entitats socials que compten amb voluntaris a partir de Convocatòries d'Ajuts; i, per un 

altre, donar exemple i mobilitzar els 25.000 empleats del Grup "la Caixa" i al personal 

jubilat per portar a bon port accions de voluntariat que ajudi a millorar la vida col·lectiva.   

Actualment, el Programa de Voluntariat Corporatiu de l'Obra Social "la Caixa” compta 

amb 45 associacions de Voluntaris de "la Caixa” compromesos amb les necessitats de 

cada territori a 46 províncies d'Espanya. En total, compten, totes elles, amb la 

participació altruista de més de 2.730 empleats en actiu o jubilats de l'entitat. 

 

A Catalunya, de les 10 associacions del Grup "la Caixa", 6 són de la província de 

Barcelona, 1 de Lleida, 1 de Girona i 2 de Tarragona. El nombre de voluntaris per 

província supera els 100 a Girona, mentre que Lleida compta amb 98 voluntaris i 

Tarragona amb 88 a la capital i altres 93 a l'Associació de Voluntaris de "la Caixa" a les 

Terres de l'Ebre. 

 

Per la seva part, les 6 Associacions de Voluntaris de "la Caixa" a la província de 

Barcelona sumen, en total, més de 700 empleats de l'entitat.  

 



 
Per a més informació de premsa 

 
Dpt. de Comunicació de l'Obra Social “la Caixa” 

Julia Salsas – 93 404 60 56 – jsalsas@fundaciolacaixa.es 

Jesús N. Arroyo – 93 404 6131 – jnarroyo@fundaciolacaixa.es  

 


