Nota de premsa

Per commemorar l’Any Europeu del Voluntariat, l’Obra Social ”la Caixa” celebra
la seva primera edició del Dia del Voluntariat

1.500 empleats participen en el Dia del
Voluntariat de ”la Caixa” celebrat a tot
Espanya
•

Per primera vegada, totes les associacions de voluntaris de ”la
Caixa” organitzen durant una jornada activitats en benefici dels
més necessitats en el marc del Dia del Voluntariat.

•

A tot Espanya, 1.500 empleats voluntaris, jubilats i familiars han
participat
en
diferents
activitats
socials,
educatives,
mediambientals i culturals.

•

L’objectiu de la trobada és sumar esforços entre tots els empleats
voluntaris i familiars per ajudar els qui més ho necessiten al seu
entorn més pròxim.

•

La iniciativa forma part del Programa de Voluntariat de l’Obra Social
”la Caixa”.

Barcelona, 4 de juny de 2011. Amb el lema «El teu temps és la seva felicitat»,
1.500 empleats voluntaris, jubilats i els seus familiars han aportat el seu granet
de sorra participant en les diferents activitats organitzades en el marc del Dia
del Voluntariat.
L’Obra Social ”la Caixa” organitza la primera edició del Dia del Voluntariat per
celebrar l’Any Europeu del Voluntariat. Un total de 31 associacions de
voluntaris de ”la Caixa” de tot Espanya s’han implicat en l’organització de
diferents activitats de caràcter altruista.
Es tracta d’una jornada solidària en la qual s’han dut a terme accions socials,
educatives, mediambientals i culturals, totes amb l’objectiu comú de sumar
esforços per ajudar les persones que més ho necessiten al seu entorn més
pròxim.

Activitats socials, com l’excursió a la muntanya de Montserrat amb joves amb
discapacitat intel·lectual, i d’altres de mediambientals, com la neteja de les
platges de Màlaga, o bé culturals, com la visita nocturna a la mesquita de
Còrdova amb nens i nenes en risc d’exclusió social, són exemples de la
implicació de tots els empleats, jubilats i familiars en el primer Dia del
Voluntariat de ”la Caixa”.
La iniciativa s’emmarca dins del Programa de Foment i Suport al Voluntariat de
l’Obra Social ”la Caixa”.

”la Caixa” aposta pel voluntariat
L’Obra Social ”la Caixa” va posar en marxa ara fa cinc anys el Programa de
Foment i Suport al Voluntariat amb un doble objectiu: d’una banda, potenciar el
desenvolupament intern i el creixement organitzatiu de les entitats socials per a
una eficaç gestió del seu voluntariat; i d’altra banda, donar exemple i mobilitzar
els 27.000 empleats del Grup ”la Caixa” i el personal jubilat, així com els seus
familiars i amics, per portar a terme accions de voluntariat que ajudin a millorar
la vida col·lectiva.
Actualment, el Programa de Voluntariat Corporatiu de l’Obra Social ”la Caixa”
inclou 42 associacions de voluntaris de ”la Caixa” compromeses amb les
necessitats de cada territori en les diferents províncies espanyoles. En total, hi
participen de manera altruista més de 3.300 voluntaris en actiu o jubilats de
l’entitat.

Aquest mateix any ha nascut FASVOL (Federació d’Associacions de Voluntaris
de ”la Caixa”), presidida per Lluís Romeu, que té la voluntat de facilitar les
relacions i la col·laboració entre les diferents associacions de voluntaris de ”la
Caixa”, respectant el principi d’independència de cadascuna.

La prioritat és unir esforços per impulsar el desenvolupament del voluntariat a
”la Caixa”, coincidint amb l’Any Europeu del Voluntariat.
Més informació:
Departament de Comunicació de la Fundació ”la Caixa”
Mireia Guardiola: 690 883 741 / mguardiola@fundaciolacaixa.es
http://www.lacaixa.es/obrasocial
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