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Més de 1.100 voluntaris i 9.000 nens en 
risc d'exclusió social participen al Día del 

Voluntari de "la Caixa"  
 

• La Fundació Bancària ”la Caixa” organitza el Dia del Voluntari en una 
acció conjunta a 41 ciutats, amb la participació de 1.100 voluntaris i 
9.000 infants en risc d’exclusió social, amb els qui s'han impulsat 
tallers artístics, activitats esportistes, culturals i mediambientals. 
 

• El 28,8 % dels menors de 16 anys a Espanya viuen sota el llindar de la 
pobresa. Una realitat que dificulta que aquests infants tinguin 
oportunitats per descobrir els seus talents innats i convertir-los en un 
valor per a la seva formació i el seu futur.  
 

• Davant d’aquesta situació, l’entitat ha dedicat el Dia del Voluntari de 
”la Caixa” 2016 a l’impuls de tallers artístics i activitats esportives, 
culturals i mediambientals que contribueixin al seu desenvolupament. 
A Catalunya, els voluntaris han organitzat simultàniament activitats a 
Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, reunint més de 215 voluntaris i 
650 nens.  

 

• En paraules del director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, 
Jaume Giró: «Els voluntaris de ”la Caixa” són l’arquetip de la 

solidaritat, de l’esforç anònim i desinteressat per oferir oportunitats a 

persones en situació de vulnerabilitat i fer possible que el conjunt de la 

societat avanci. Només amb l’ajuda dels voluntaris, els millors 

ambaixadors de l’Obra Social, som capaços d’arribar a les persones 

que ho necessiten quan més ho necessiten». 
 
 

Barcelona, 4 de juny de 2016.- El director general de la Fundació Bancària "la 

Caixa", Jaume Giró, ha inaugurat avui les diverses activitats del Dia del Voluntari 
de "la Caixa", celebrat a 41 ciutats i municipis de tot l'Estat. Organitzat per 

més de 1.100 voluntaris de l'entitat, aquesta jornada es celebra en benefici de 

9.000 infants en situació de vulnerabilitat que formen part del 28,8 % de menors de 

16 anys que a Espanya viuen per sota del llindar de la pobresa. 
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Davant d’aquesta situació, els voluntaris de l’entitat han centrat els seus esforços a 

convertir la sisena edició del Dia del Voluntari de ”la Caixa” en una gran festa 
de reconeixement dels valors que els caracteritzen: treball en equip, altruisme, 

responsabilitat, compromís, respecte, empatia, tolerància... No en va, alguns dels 

tallers desenvolupats han girat al voltant a la figura dels voluntaris com a 

"superherois anònims" capaços d'ajudar les persones en risc de pobresa des de la 

solidaritat i pel bé de la societat.  

 

En paraules del director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró: 

«Els voluntaris de ”la Caixa” són l’arquetip de la solidaritat, de l’esforç anònim i 

desinteressat per oferir oportunitats a persones en situació de vulnerabilitat i fer 

possible que el conjunt de la societat avanci. Només amb l’ajuda dels voluntaris, 

els millors ambaixadors de l’Obra Social, som capaços d’arribar a les persones que 

ho necessiten quan més ho necessiten». 

 

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 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 col·laborat fills d’empleats, familiars i amics de ”la Caixa”, una implicació que 

ajuda a evitar l’estigmatització dels infants en situació de vulnerabilitat, estimulant 

l’intercanvi i el 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”, en totes les jornades s’ha impulsat la 

tercera edició del Concurs de Dibuix del Dia del Voluntari de ”la Caixa”. Sota 

el lema «Comparteix la teva ànima», la iniciativa dels voluntaris consisteix a ajudar 

que els menors deixen volar la imaginació i facin un dibuix que reflecteixi les 

emocions, les experiències i els valors viscuts durant aquesta jornada.  
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VOLUNTARIS DE ”LA CAIXA”: UN MILIÓ DE BENEFICIARIS EN 10 ANYS 

 
El Programa de Voluntariat de la Fundació Bancària ”la Caixa”, format per 

empleats en actiu, jubilats i prejubilats de l’entitat, com també els seus familiars i 

amics, va complir l'any passat el desè aniversari de tasca solidària.  

 

Des que el programa va començar, uns 8.500 voluntaris de ”la Caixa” han 

dedicat part del seu temps lliure a atendre més d’un milió de persones vulnerables 

en un total de 13.550 activitats a tot el país, sigui en el marc dels programes 

socials, culturals o mediambientals de l’Obra Social ”la Caixa”, sigui en el marc 

d’accions locals descentralitzades. 

 

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

aconseguir fomentar-lo entre els més de 35.000 empleats del grup. D’aquesta 

manera, se’ls facilita que puguin dur a terme accions de voluntariat en benefici de 

la societat, que, a més de necessitar béns i serveis de qualitat, reclama a les 

empreses 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 259.000 infants i les 

seves famílies des de l’any 2007, cosa que s’ha traduït en una inversió de 361 
milions d’euros a les ciutats espanyoles principals.  

 

La iniciativa de l’entitat financera, que s’adreça a famílies amb fills de 0 a 18 anys 

en situació de vulnerabilitat, vol trencar el cercle de la pobresa hereditària, amb 

l’objectiu de garantir que, malgrat les dificultats, aquests infants tinguin la porta 

oberta a un futur millor i les mateixes oportunitats que els altres. 
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