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Desè Aniversari del programa de Voluntaris de ”la Caixa” 

 
Els voluntaris de ”la Caixa” han atès 

un milió de persones vulnerables       
en deu anys 

 

• La Fundació Bancària ”la Caixa” ha celebrat la primera dècada del seu 

programa de Voluntaris en una trobada a Sevilla al que han assistit el 

director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, i els 

presidents de les 40 associacions de voluntaris de ”la Caixa”, entre 

altres personalitats. 

 

• En els deu anys del programa de Voluntaris de ”la Caixa”, hi han 

participat més de 7.370 empleats en actiu, jubilats de l’entitat i els seus 

familiars en 12.490 activitats arreu d’Espanya, i han arribat a 1.005.150 

persones.  

 

• «Els voluntaris de ”la Caixa” s’han convertit en l’exemple viu de la 

vocació social amb la qual va ser fundada la nostra entitat. Tots ells 

són una extensió imprescindible de la nostra acció social i traslladen 

de manera altruista el nostre compromís als qui més ho necessiten, 

per a la qual cosa arriben a tots els racons d’Espanya», afirma Jaume 

Giró, director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”. 

 

Sevilla, 21 de novembre de 2015.- El programa de Voluntaris de ”la Caixa” ha 
celebrat el desè aniversari en el marc de la tercera Trobada Anual de 
Presidents d’Associacions de Voluntaris de ”la Caixa”, celebrada avui a Sevilla. 
L’acte ha comptat amb la presència del director general de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró. 

També han assistit a la trobada el president de la Federació d’Associacions de 
Voluntaris de ”la Caixa” (FASVOL), Lluís Romeu; el director territorial de 
Caixabank a Andalusia Occidental, Rafael Herrador; el director corporatiu de 



Persones i Estratègia de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Àngel Font, i els 
presidents de les 40 associacions de voluntaris de ”la Caixa”.  

La commemoració de l’efemèride se celebra en un any en què el programa ha 
arribat a més d’un milió de beneficiaris a través de 12.490 activitats d’àmbit 
local dutes a terme arreu del territori nacional. Tot plegat gràcies a la tasca de 

7.370 treballadors en actiu, jubilats de ”la Caixa” i els seus amics i 

familiars, que decideixen dedicar part del seu temps lliure a ajudar els qui ho 
necessiten més.  

El director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, ha 
manifestat: «Els voluntaris de ”la Caixa” s’han convertit en l’exemple viu de la 
vocació social amb la qual va ser fundada la nostra entitat. Tots ells són una 
extensió imprescindible de la nostra acció social i traslladen de manera altruista 
el nostre compromís als qui més ho necessiten, per a la qual cosa arriben a tots 
els racons d’Espanya.» 

Deu anys ajudant de manera altruista els qui més ho necessiten  

El programa de Voluntaris de ”la Caixa” continua creixent i té cada vegada 
més implicació dels empleats de l’entitat i el seu entorn, que des de fa ara 
deu anys incentiven el potencial de l’acció voluntària del seu equip humà, 
fomentant el voluntariat com a valor de solidaritat i cooperació.  

Per donar resposta a totes les inquietuds solidàries dels voluntaris de 
”la Caixa”, es duen a terme una gran diversitat d’activitats, que van des de 
l’acompanyament en activitats lúdiques contra l’exclusió social fins a la 
promoció de l’esport o la cultura entre els infants en situació de pobresa, de 
vulnerabilitat o amb discapacitat. En destaquen, també, les CiberCaixa 
Hospitalàries, constituïdes com a espais d’aprenentatge, comunicació i 
entreteniment a les zones infantils dels centres sanitaris; les accions solidàries 
a favor de les persones en situació de pobresa com les recollides d’aliments; el 
voluntariat internacional; la reinserció social de col·lectius que es troben en 
circumstàncies difícils, i les accions de protecció i manteniment del medi 
ambient. 

La tasca dels voluntaris de ”la Caixa” es duu a terme des de les 40 

associacions de voluntaris de l’entitat que abasten tot el territori espanyol. 
Aquestes associacions, agrupades a la FASVOL, són les que, de manera 
organitzada, identifiquen, prioritzen i porten a terme les accions solidàries 
segons les necessitats de cada territori. 

”la Caixa”, referent en el voluntariat 

L’aposta constant de l’Obra Social ”la Caixa” pel voluntariat ha donat els seus 
fruits, per tal com s’ha convertit en un referent entre les companyies que 

promouen el voluntariat entre els seus empleats.  



Una de les accions que demostren més aquest fet és la celebració del Dia del 

Voluntari de ”la Caixa”, que enguany ha arribat a la cinquena edició, i arran 
del qual s’han dut a terme múltiples activitats en 36 ciutats i municipis arreu 
d’Espanya, amb la participació de més de 6.500 nens i nenes en situació de 

vulnerabilitat i més de mil voluntaris de ”la Caixa”. El Dia del Voluntari de 
”la Caixa” es du 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. 
 

 

Més informació, entrevistes o reportatges: 

 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Andrea Pelayo: 93 404 40 87 / 618 12 66 85 apelayo@fundaciolacaixa.es 

Juan A. García: 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es  

 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 Twitter: @FundlaCaixa 

 
Anabel Palacio: a.palacio@romanyasociados.es   

Manuel Portocarrero: m.portocarrero@romanyasociados.es 

91 591 55 00 / 650 03 09 46 

 


