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41 treballadors de la Fundació Bancària ”la Caixa” 
viatgen durant les seves vacances a països 

empobrits per cooperar amb projectes 
transformadors 

 

Colòmbia, Equador, Gàmbia, Índia o Moçambic són 
algunes de les destinacions a les quals aniran els voluntaris 

 
 

• Amb l’objectiu de contribuir a millorar les condicions de vida de les 
poblacions vulnerables que viuen en països en vies de 
desenvolupament, la Fundació Bancària ”la Caixa” impulsa el 
Programa de Voluntariat Internacional, CooperantsCaixa des de fa 
més d’una dècada. 
 

• 41 treballadors de l’entitat participen en projectes transformadors a 
l’Àfrica, l’Àsia i l’Amèrica Llatina. Aquests professionals posen al 
servei de la comunitat la seva experiència i els seus coneixements 
de la matèria en què són especialistes.  
 

• CooperantsCaixa és un programa de voluntariat tècnic de curta 
durada desenvolupat per treballadors en actiu, prejubilats i 
prejubilats o jubilats, que afavoreix la participació d’aquests 
professionals en projectes productius i generadors de millors 
condicions de vida.  
 
 

Madrid, 26 de juliol de 2017.- Treballar en període de vacances en 
projectes de cooperació internacional i contribuint-hi amb els 
coneixements, les habilitats i l’experiència en la matèria de què són 
especialistes. Això és el que faran 41 treballadors de l’entitat, de tot el 
territori, que viatjaran a Bolívia, Colòmbia, Equador, Gàmbia, Guatemala, 
Índia, Moçambic, Nicaragua, Perú, República Dominicana i Tanzània, per 



 

col·laborar amb diferents ONG, a través del Programa de Cooperació 
Internacional de la Fundació Bancària ”la Caixa”.  
 
Des de fa més d’una dècada, CooperantsCaixa impulsa el voluntariat tècnic 
dels seus millors professionals per treballar durant les seves vacances en 
projectes socioeconòmics en països en vies de desenvolupament. Els 
cooperants s’incorporen a projectes de continuïtat sobre el terreny. La Fundació 
Bancària ”la Caixa” coneix de primera mà tots els projectes ja que hi està 
implicada des de la seva Àrea de Cooperació internacional. 
 
En aquesta onzena edició, 41 treballadors de la Fundació Bancària 
”la Caixa” han estat seleccionats per ser CooperantsCaixa. Durant un 
període màxim de quatre setmanes es desplacen a Bolívia, Colòmbia, Equador, 
Gàmbia, Guatemala, Índia, Moçambic, Nicaragua, Perú, República Dominicana 
i Tanzània. 
 
Els voluntaris de ”la Caixa” han estat escollits després d’un procés de 
selecció en el qual s’ha tingut en compte el perfil, l’experiència i les 
expectatives de cada candidat. A més, els treballadors escollits han rebut 
formació i sensibilització per aprendre nocions de cooperació internacional, 
el context polític, econòmic i social del país de destinació; les motivacions i els 
objectius del projecte, i el treball específic que hi faran. 
 

CooperantsCaixa és un programa de voluntariat tècnic: els 
participants posen al servei de la comunitat els seus 

coneixements sobre allò en què són experts 

 
Aquest tipus de voluntariat internacional és pioner en responsabilitat social 
corporativa i té una vocació transformadora per a tots els que hi participen, 
tant per a l’ONG local i la comunitat, com també per al cooperant, que viu 
l’experiència d’unes vacances solidàries i productives que tenen com a objectiu 
millorar les condicions de vida de les poblacions vulnerables de països 
en vies de desenvolupament. 
 
La Fundació Bancària ”la Caixa” va apostar pel Programa del Voluntariat 
Corporatiu fa més de 10 anys.  
Actualment ja són més de 9.200 els voluntaris del grup ”la Caixa” que 
organitzen, dinamitzen o ajuden accions locals de tots els territoris 



 

d’Espanya per contribuir a la lluita contra la desigualtat, i ja han arribat a 
més d’1,2 milions de persones. Destaquen especialment les activitats 
d’acompanyament de la infància hospitalitzada, classes d’integració 
d’immigrants, atenció a persones sense llar o voluntariat de gestió de tasques 
d’administració i organització interna d’associacions sense ànim de lucre. 
 
La Fundació Bancària ”la Caixa” és la fundació líder a Espanya. Des de fa 100 
anys, l’entitat inverteix en desenvolupament social, científic, d’investigació i 
educació i en cultura. En l’àmbit internacional, és la tercera fundació pel que fa 
a volum d’actius i dedica el seu pressupost anual de 510 milions d’euros a la 
promoció del desenvolupament social i la igualtat d’oportunitats, amb una 
atenció especial als col·lectius més vulnerables. 

 

 

Més informació 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Irene Benedicto: 93 404 20 33 / 629 547 850 ibenedicto@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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