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51 treballadors de ”la Caixa” dediquen les
vacances a col·laborar amb projectes de
cooperació internacional

CooperantsCaixa és un programa de voluntariat tècnic al servei
d’ONG locals, pel qual els participants dediquen les vacances a
col·laborar amb projectes de cooperació internacional


Amb l’objectiu de contribuir a projectes de cooperació
internacional, els CooperantsCaixa viatgen a països d’Àfrica, Àsia i
Llatinoamèrica per contribuir al desenvolupament de poblacions
vulnerables.



51 treballadors de l’entitat participen aquest estiu en projectes de
desenvolupament internacional durant les vacances i posen al
servei de la comunitat la seva experiència i els seus coneixements
en la matèria en què són especialistes.



Durant tot l’any, més de 5.400 voluntaris de ”la Caixa" dediquen el
temps lliure a participar en activitats solidàries adreçades
principalment a col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió social.

Barcelona, 23 de juliol de 2019.- Treballar en vacances per una bona causa
és el que fan, o faran, 51 treballadors de ”la Caixa” aquest estiu: són els
CooperantsCaixa. A través del programa de voluntariat tècnic internacional de
la Fundació Bancària ”la Caixa”, els participants intervenen en projectes de
cooperació internacional, amb ONG locals, i hi contribueixen amb els
coneixements, les habilitats i l’experiència en la matèria en què són
especialistes. Això és el que han fet, o ho faran les setmanes vinents, 51
treballadors de la Fundació Bancària ”la Caixa” amb el Programa de
Cooperació Internacional de la Fundació Bancària ”la Caixa”. Durant un període

de fins a quatre setmanes, els cooperants es desplacen a Colòmbia, l’Índia,
Moçambic o el Perú per col·laborar en diverses iniciatives de creació
d’ocupació i educació de les ONG Ajuda en Acció, EntreCulturas, Development
Alternatives, Fundación Aga Khan, Pies Descalzos, ISGlobal i projectes del
Banc Interamericà de Desenvolupament (BID), implementats per CESAL i
Desco.
CooperantsCaixa fa més d’una dècada que ofereix a empleats del Grup ”la
Caixa” l’oportunitat de fer assistències professionalitzades en projectes de
cooperació en què la Fundació Bancària ”la Caixa” col·labora. El programa
facilita la participació de treballadors en actiu, prejubilats i jubilats, en projectes
de desenvolupament local en països d’arreu del món, i ho fa mitjançant estades
de voluntariat tècnic de curta durada.
Els voluntaris de ”la Caixa” s’han triat després d’un procés de selecció en
què s’ha tingut en compte el perfil, l’experiència i les expectatives de cada
candidat. A més, els treballadors triats han rebut formació i sensibilització, i
han après nocions de cooperació internacional, context polític, econòmic i
social del país de destinació, motivacions i objectius del projecte, i la feina
específica 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:
l’ONG local, la comunitat i també el 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 via de
desenvolupament.
La Fundació Bancària ”la Caixa” va apostar pel Programa de Voluntariat
Corporatiu fa més de 10 anys, i amb aquesta edició ja hauran participat 500
empleats en el programa CooperantsCaixa. Actualment, són més de 5.492 els
voluntaris de ”la Caixa” que organitzen, dinamitzen o donen suport a
accions locals a tots els territoris d’Espanya, contribuint a lluitar contra la
desigualtat, i que ja han arribat a 161.000 persones del començament

d’any ençà. Destaquen especialment les activitats d’acompanyament d’infants
hospitalitzats, classes d’integració d’immigrants, atenció a persones sense llar o
voluntariat de gestió en 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, de recerca 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 540 milions d’euros per
promoure el desenvolupament social i la igualtat d’oportunitats, amb especial
atenció als col·lectius més vulnerables.
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