
 

 

Nota de premsa 
 
 
 

40 treballadors de ”la Caixa” viatgen durant les 
seves vacances a països empobrits per 
participar en projectes transformadors  

 

Els CooperantsCaixa 2015 posen rumb a l’Índia, 
Bolívia, el Perú, el Salvador, Guatemala, Nicaragua, 

Gàmbia, Cambodja, el Marroc i Moçambic 

 
 

• 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’entitat ha 
desenvolupat per novè any el Programa de Voluntariat Internacional 
CooperantsCaixa. 

 
• Un total de 40 treballadors de l’entitat participaran com a voluntaris 

en projectes de cooperació al desenvolupament durant les seves 
vacances a l’Índia, Bolívia, el Perú, el Salvador, Guatemala, 
Nicaragua, Gàmbia, Cambodja, el Marroc i Moçambic. 

 
• Els projectes estan implementats per les organitzacions CINDE, 

Prosalus, Proyde, Petjades, Medicus Mundi, Wassu, Felipe Rinaldi, 
ETEA para el Desarrollo y la Cooperación, Madre Coraje - Jerez de 
la Frontera, Codespa Catalunya, Acció contra la Fam Barcelona, 
MUSOL, ECOSOL, Caja Paita i Development Alternatives.  
 

• CooperantsCaixa és un programa de voluntariat tècnic de curta 
durada que duen a terme treballadors i treballadores en actiu, 
prejubilats i prejubilades o jubilats i jubilades, i que afavoreix la 
participació d’aquests professionals en projectes productius i 
generadors de millors condicions de vida.  
 

 



 

Barcelona, 10 d’agost de 2015. Després de la bona acollida obtinguda en les 

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

Cooperació Internacional i de Voluntariat, ha apostat per novè any consecutiu 

pel projecte CooperantsCaixa. 

 

L’objectiu de la iniciativa és contribuir a millorar les condicions de vida  
de les poblacions vulnerables residents als països en vies de 
desenvolupament a través de l’assistència tècnica que ofereixen els 

voluntaris de ”la Caixa” per donar suport als diferents projectes implementats 

per les ONG en aquests països.  

 

En aquesta novena edició, 40 treballadors de ”la Caixa” ha estat seleccionats 

per ser CooperantsCaixa, cosa que els permetrà contribuir a millorar les 
condicions de vida de les poblacions vulnerables residents en països en 
vies de desenvolupament durant les seves vacances, un màxim de quatre 

setmanes, en projectes implementats per organitzacions locals de diferents 

països que han rebut la col·laboració de la Fundació Bancària ”la Caixa”. 
 

Concretament, es desplaçaran a l’Índia, Bolívia, el Perú, el Salvador, 
Guatemala, Nicaragua, Gàmbia, Cambodja, el Marroc i Moçambic, on 

col·laboraran amb les organitzacions CINDE, Prosalus, Proyde, Petjades, 
Medicus Mundi, Wassu, Felipe Rinaldi, ETEA para el Desarrollo y la 
Cooperación, Madre Coraje - Jerez de la Frontera, Codespa Catalunya, 
Acció contra la Fam Barcelona, MUSOL, ECOSOL, Caja Paita i 
Development Alternatives. 
 

Els voluntaris de ”la Caixa” han estat escollits mitjançant un procés de selecció 

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

candidat. A més, els treballadors seleccionats han rebut formació i 

sensibilització, i han après nocions de cooperació internacional, la situació del 

país de destinació, el context del projecte i el treball específic que hi duran a 

terme.  

 
 

L’Obra Social ”la Caixa” ajuda a trencar el cercle de la pobresa 
als països més vulnerables 

 
El Programa de Cooperació Internacional de l’Obra Social ”la Caixa” va 

néixer el 1997 i des d’aleshores ha impulsat 566 projectes de cooperació al 



 

desenvolupament i ajuda humanitària en 62 països, amb una aportació de 
més de 115 milions d’euros, a més d’impulsar línies de formació i 

sensibilització a Espanya. 

 

Des de l’any 2006, el programa s’orienta cap a projectes de desenvolupament 

socioeconòmic amb l’objectiu de contribuir a l’eradicació de la pobresa a través 

de la creació o l’enfortiment de negocis, iniciatives de generació d’ingressos, i 

oportunitats econòmiques o d’ocupació per a les persones vulnerables 

excloses. Aquestes iniciatives han de tenir el suport i la participació d’ONG 

locals, i es promouen els projectes innovadors i de qualitat orientats a resultats i 

amb un alt impacte potencial.  

 

D’altra banda, ”la Caixa” va apostar pel Programa del Voluntariat Corporatiu ja 

fa 10 anys com una expressió més del compromís de ”la Caixa” amb la societat 

a través de l’Obra Social. Actualment ja són més de 6.600 els voluntaris del 
grup ”la Caixa” a tot Espanya integrats en 39 associacions provincials. Les 

accions que tenen un suport més alt dels empleats de ”la Caixa” són les de 

voluntariat social, entre les quals destaquen especialment les activitats 

encaminades a l’acompanyament de la infància hospitalitzada, classes 

d’integració d’immigrants, atenció a persones sense llar o voluntariat de gestió 

en tasques d’administració i organització interna d’associacions sense ànim de 

lucre. 
 

Gràcies al Programa de Cooperació Internacional i al Programa del Voluntariat 

de ”la Caixa”, els empleats de l’entitat implicats donen sortida al seu compromís 

amb una societat que, a més de demanar béns i serveis de qualitat, vol que les 

empreses tinguin un comportament responsable en línia amb els valors de 
la solidaritat i el servei. El voluntariat corporatiu satisfà aquesta demanda 

social.  

 

 

 

 

Més informació 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Ariadna Puig: 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.org 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


