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Balanç anual del Programa de Voluntariat de l’entitat 

 

Els Voluntaris de “la Caixa” van atendre     
més de 221.000 persones en situació de 

vulnerabilitat l’any passat a Espanya,             
un 50% més que el 2014 

 
• En el Programa de Voluntariat de ”la Caixa”, que fa deu anys que 

ajuda les persones que més ho necessiten, hi van participar, 

només el 2015, 7.677 voluntaris en més de 1.500 activitats d’àmbit 

local organitzades a tota Espanya.  

 

• A dia d’avui, els voluntaris participen en les accions solidàries a 

través de les 39 associacions de voluntaris de ”la Caixa” 

desplegades al territori.  

 

• Entre les activitats que porten a terme, les més habituals són 

l’acompanyament a persones grans i infants hospitalitzats i 

l’organització de jornades educatives, culturals i lúdiques amb 

col·lectius amb discapacitat o en risc d’exclusió social. 

 

 

Madrid, 21 de març de 2016. El voluntariat augmenta cada dia. L’Obra Social 

”la Caixa” hi va apostar ara fa més de deu anys, i a tota Espanya el 2015 van 

ser 7.677 els empleats en actiu, jubilats de ”la Caixa”, familiars o amics que, en 

les seves estones de lleure, van participar en activitats de voluntariat amb 

col·lectius en situació de vulnerabilitat. L’any passat, els voluntaris de “la 

Caixa” van atendre 221.795 persones, un 50% més que l’any anterior. 

 

El Programa de Voluntariat de ”la Caixa” disposa de 39 associacions de 

voluntaris a tot Espanya que aglutinen els empleats de l’entitat que col·laboren 

en aquestes accions altruistes. El 2015, les activitats realitzades es van 

incrementar en un 29%, arribant a fer-se 1.532 accions a tot el país. 

  

Les diferents accions locals –realitzades en grup- fomenten la cohesió, la 

transmissió de valors, la solidaritat, la participació, la responsabilitat, el 

compromís i la consciència  social. I és que els voluntaris acostumen a 
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destacar que, amb la seva participació, donen a les persones que ho 

necessiten, però que encara en reben molt més. 

 

En funció dels interessos, les possibilitats i els perfils, les activitats en les quals 

participen els voluntaris són molt diverses, i es poden desenvolupar de manera 

puntual o continuada, cosa que aporta flexibilitat i permet que els voluntaris hi 

puguin participar en funció del temps de què disposen. 

 

Així mateix, les iniciatives que s’impulsen són heterogènies: la promoció de 

l’esport o la cultura entre la infància en situació de vulnerabilitat o amb 

discapacitat; el suport a menors hospitalitzats i les seves famílies; 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, o accions de protecció i manteniment del medi 

ambient, entre d’altres. 
 

 

Voluntaris de ”la Caixa”: un milió de beneficiaris en deu anys 

 

Des del començament del Programa de Voluntariat de la Fundació Bancària 

”la Caixa”, ara fa deu anys, 7.943 voluntaris de l’entitat han dedicat part del seu 

temps lliure a atendre més d’un milió de persones vulnerables en 12.490 

activitats en tot el país. 

 

L’aposta de l’Obra Social ”la Caixa” pel voluntariat s’ha mantingut ferma, de 

manera que ja hi ha 39 associacions de voluntaris a tot el territori espanyol, 

coordinades totes a través de la FASVOL (Federació d’Associacions de 

Voluntaris de ”la Caixa”). El seu objectiu principal és fomentar el voluntariat 

entre els més de 35.000 empleats del grup, i facilitar-los que puguin dur a 

terme accions de voluntariat en benefici de la societat. Aquesta societat, a més 

de demanar béns i serveis de qualitat, reclama a les empreses un 

comportament responsable, en línia amb els valors de la solidaritat i el servei. I 

el voluntariat satisfà aquesta demanda social.  
 

Més informació, entrevistes o reportatges: 

 

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

Juan A. García: 91 330 73 17 / 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.org 

Andrea Pelayo: 934 044 087 / 618 126 685 apelayo@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 Twitter: @FundlaCaixaCAT 

 

 

 


