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Per desè any, 40 treballadors de la Fundació Bancària            
“la Caixa” viatgen durant les seves vacances a països 
empobrits per cooperar amb projectes transformadors 
 

Els CooperantsCaixa 2016 posen rumb a l’Índia, Marroc, 
Gàmbia, Cambotja, Moçambic, Senegal, Tanzània, 

Equador, Bolívia, Colòmbia, Perú, Nicaragua, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua i República Dominicana  

 
 

• 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 Fundació Bancària “la Caixa” ha 

impulsat el Programa de Voluntariat Internacional CooperantsCaixa. 
 

• El programa celebra una dècada facilitant, un any més, que 40 

treballadors de l’entitat participin en projectes de cooperació al 

desenvolupament durant les seves vacances en poblacions en 

situació de pobresa, a través de diferents ONGs. 
 

• CooperantsCaixa és un programa de voluntariat tècnic de curta 

duració desenvolupat per treballadors i treballadores en actiu, 

jubilats i jubilades, que afavoreix la participació d’aquests 

professionals en projectes productius i generadors de millors 

condicions de vida. 
 

 

 

 

 

 



 

Madrid, 16 d’agost de 2016.- El Programa de Cooperació Internacional de la 
Fundació Bancària “la Caixa” celebra 10 anys d’experiències internacionals 

transformadores. Per això, l’entitat aposta una vegada més per unes 
vacances solidàries i productives que tinguin com a objectiu millorar les 

condicions de vida de les poblacions vulnerables de països en vies de 

desenvolupament. Tot això a través de l’assistència tècnica que ofereixen els 
voluntaris de “la Caixa”, els quals donen suport als diferents projectes 
implementats per ONGs d’aquests països que han comptat amb la 
col·laboració de l’entitat. 
 
En aquesta desena edició, 40 treballadors de Fundació Bancària “la Caixa” 
de tot l’Estat han estat seleccionats per ser CooperantsCaixa, que durant un 
màxim de quatre setmanes es desplaçaran a l’Índia, Marroc, Gàmbia, 
Cambotja, Moçambic, Senegal, Tanzània, Equador, Bolívia, Colòmbia, Perú, 
Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Nicaragua i República Dominicana. 
 
Allà, col·laboraran amb les organitzacions ISGlobal, Fundación Maquita 
Cushunchic Comercializando como Hermanos –MCCH, ONGAWA Ingeniería 
para el Desarrollo Humano, Alianza Solidaridad, ETEA Fundación para el 
Desarrollo y la Cooperación, Paz y Desarrollo, Nantik Lum, Fundación Felipe 
Rinaldi, Fundación Ecológica y Desarrollo, Asociació Catalana per la Pau, 
ECOSOL, Fundación Musol, Socitey for Development, Universidad Cooperativa 
de Colombia - Sede Neiva, Fundación Wassu, CERAI, Instituto de Enseñanza 
Para el Desarrollo Sostenible – IEPADES-, CESAL (ONG de cooperación al 
desarrollo en África, Latinoamérica y Europa), Prosalus i Society for 
Development Alternatives (DA). 
 
Els voluntaris de ”la Caixa” han estat escollits després d’un procés de 
selecció en el qual s’han tingut en compte el perfil, l’experiència i les 
expectatives de cada candidat. A més, els treballadors seleccionats han rebut 
formació i sensibilització en diversos camps: nocions de cooperació 
internacional, situació del país de destinació, context del projecte i treball 
específic que cal dur 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 602 projectes de cooperació al 

desenvolupament i ha ofert ajuda humanitària a 63 països, amb una 

aportació de 128 milions d’euros. A més, ha impulsat línies de formació i 
sensibilització a tot l’estat espanyol.  
 
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 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. 
 
Per altra banda, “la Caixa” va apostar pel Programa del Voluntariat 

Corporatiu ja fa 10 anys com a 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 empleats de l’entitat en actiu i jubilats, familiars i amics que, 

durant el seu temps d’oci, participen en activitats de voluntariat. El 
programa del voluntariat disposa de 39 associacions de voluntaris en diferents 
ciutats espanyoles. Les accions que compten amb un suport més ampli dels 
treballadors de ”la Caixa” són les de voluntariat social, en què destaquen 
especialment les activitats encaminades a l’acompanyament dels infants 
hospitalitzats, les classes d’integració d’immigrants, l’atenció a persones sense 
llar i la gestió en tasques d’administració o 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 poden donar sortida al seu compromís 
amb una societat que, a més de demanar béns i serveis de qualitat, exigeix a 
les empreses que tinguin un comportament responsable en línia amb els 

valors de la solidaritat i el servei. El voluntariat corporatiu satisfà aquesta 
demanda social. 
 
Més informació, entrevistes o reportatges: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de Premsa Multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


