
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

"la Caixa" consolida la seva aposta pel voluntariat corporatiu 
 

2.875 voluntaris de "la Caixa" participen 
en activitats solidàries 
 

• Durant els 4 anys de funcionament del programa, el nombre d'implicats al programa de 
Voluntariat Corporatiu de "la Caixa" ha crescut contínuament. Cada vegada més un 
nombre major d'empreses promouen el voluntariat entre els seus empleats. "la Caixa" 
es va avançar amb la posada en marxa d'aquest projecte a finals de 2005.  

 
• Durant 2008 els 2.875 treballadors de "la Caixa" de tot el país implicats al programa 

van realitzar 980 accions de voluntariat amb la participació acumulada de 23.519 
voluntaris i més de 52.852 beneficiaris. 
 

• Les activitats més habituals en les què participen els voluntaris van des de 
l'acompanyament a gent gran i nens hospitalitzats, fins a l'organització de jornades 
amb col·lectius amb discapacitats o en risc d'exclusió social. 
 

• A més, el programa ha editat dues guies, una per a fomentar el voluntariat a les 
empreses, que ha fet arribar a més de 10.000 empreses de tot el territori espanyol, i 
l'altra de bones pràctiques que ofereix eines per a gestionar els grups de voluntaris de 
manera eficient.  

 
 

3 d'agost, de 2009.-  El voluntariat corporatiu creix a diari. L'Obra Social "la Caixa" va apostar per 
ell fa ja quatre anys i des de llavors ja són 2.875 els empleats de l'entitat en actiu i jubilats que, 
durant el seu temps d'oci, participen en activitats de voluntariat. El Programa compta amb 45 
associacions de voluntaris a diferents ciutats espanyoles. Catalunya (1.187 voluntaris), Andalusia 
(578), Madrid (173 voluntaris) i la Comunitat Valenciana (130 voluntaris), són les comunitats 
autònomes més solidàries del grup. Els segueixen les Illes Canàries (133) i les Balears (107). 
 
Els objectius del programa de Voluntariat de l'Obra Social "la Caixa" són, per un costat, incentivar 
als 25.000 empleats del grup – i al personal jubilat i familiars que vulguin realitzar accions de 
voluntariat – a través de les diferents associacions presents en el territori espanyol. D'altre, 
optimitzar els recursos humans, materials i sistemes de gestió de les entitats socials que treballen 
amb voluntaris. 
  
A més, el programa facilita el desenvolupament d'una sèrie d'habilitats socials per a l'empleat com 
la feina en equip, l'empatia, la iniciativa i la creativitat. "Amb la participació en activitats de 
voluntariat, augmenta el grau d'implicació i orgull de pertinença dels treballadors a l'empresa", 
afirma el responsable del programa Carlos Vidal-Quadras. "A més, el voluntariat ajuda a ser 
conscients de la realitat social que ens envolta, situacions de pobresa, necessitat o marginació 
que existeixen a la nostra societat i que en ocasions passen desapercebudes per a nosaltres", 
afegeix Vidal-Quadras.  
 
La majoria dels empleats que han participat en alguna activitat organitzada per les diferents 
associacions de voluntaris de "la Caixa", coincideix en què implicar-se augmenta la sensibilització 
cap als problemes socials i resitua l'escala de valors.  
 



Gràcies al programa de voluntariat corporatiu, els treballadors de "la Caixa" implicats donen 
sortida al seu compromís amb una societat que, a més de demandar bens i serveis de qualitat, 
demana 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.  
 
Per a fer extensiva aquesta iniciativa a la resta d'empreses espanyoles, el programa de l'Obra 
Social "la Caixa" va enviar a més de 10.000 empreses dues eines molt útils de cara a la 
implantació corporativa del voluntariat: la Guia per a promoure el voluntariat des de l'empresa – 
amb nombrosos casos d'empreses que ja compten amb aquest programa i destacant els beneficis 
que reporta – i la publicació Bones pràctiques en la gestió del voluntariat – una eina dirigida a 
orientar a totes les entitats socials en la gestió dels seus equips de voluntaris amb la finalitat 
d'obtenir el màxim profit del seu compromís.  
 
Activitats per a tots  
 
Des de les associacions de voluntaris de "la Caixa" es proposen diferents tipus d'accions i 
activitats en 5 grans eixos: activitats lúdic – educatives per als més desfavorits, col·laboracions en 
programes d'organitzacions socials, campanyes de Nadal, accions mediambientals, i les 
científiques i culturals.  
  
Les diferents accions es canalitzen de manera individual a través d'activitats en grup i familiars. 
Amb això es fomenta la cohesió, la transmissió de valors, la solidaritat, la participació, la 
responsabilitat, el compromís i la consciència social.  
 
En funció dels interessos, de les possibilitats i dels perfils, les activitats on participen els voluntaris 
són molt diverses. Els voluntaris de les 45 associacions de "la Caixa" han participat durant aquests 
anys en activitats com les iniciatives educatives a bord del veler científic de "la Caixa", les 
diferents activitats de col·laboració amb immigrants per a una millor integració social o 
l'organització de diferents esdeveniments esportius i culturals amb col·lectius en risc d'exclusió 
social o discapacitats, entre moltes altres. Les activitats més habituals, però, són la dinamització 
de les diferents CiberCaixa hospitalàries que l'entitat té a més de 60 hospitals de tot el país o 
l'acompanyament a gent gran a les diferents activitats especialment organitzades per a ells en 
col·laboració amb diferents entitats.  
 
Durant 2008, a tot el territori espanyol, es van realitzar més de 980 accions de voluntariat amb la 
participació de 23.519 voluntaris de "la Caixa" i amb més de 52.852 beneficiaris. Un balanç que 
demostra, no només la consolidació de l'aposta de l'entitat per aquest programa, sinó la creixent 
implicació dels empleats del grup en aquestes accions solidàries. 
 
 

PER A MÉS INFORMACIÓ  
Josué García – 934046151 – jgarcial@fundacionlacaixa.es  


