NOTA DE PRENSA
Aquest any es compleix el 16è aniversari del programa de Voluntaris Telefónica amb rècord de
participació i d’activitats

575 EMPLEATS PARTICIPEN A CATALUNYA EN EL ‘DIA
INTERNACIONAL DEL VOLUNTARI TELEFÓNICA’ MÉS DIGITAL


El programa Voluntaris Telefónica celebra un any més el Dia Internacional del Voluntari
Telefónica amb més de 500 activitats d’impacte social en àmbits tan diversos com la bretxa
digital, l’educació i la infància, la inclusió social, l’atenció a les persones amb discapacitat, la
cura del medi ambient, l’atenció a la salut, l’ocupabilitat i l’emprenedoria social.



La participació a Catalunya serà de 575 persones en 14 activitats diferents d’un total de
més de 7.200 voluntaris en 206 activitats repartides per a tota la geografia nacional.



Aquest any les activitats de Voluntariat Digital protagonitzaran la jornada amb activitats
de realitat virtual i drons per a nens hospitalitzats, creació de videojocs amb tecnologia
scratch o tallers de digitalització inclusiva i xarxes socials per a la recerca de feina en joves.

Barcelona, 19 d’octubre de 2018.- Avui se celebra el Dia Internacional del Voluntari Telefónica 2018,
i comptarà amb una participació rècord de més de 20.000 empleats de 32 països. A Catalunya, un
total de 575 persones participaran a les 14 activitats organitzades per a celebrar aquest dia.
Les accions es desenvoluparan a Barcelona i Girona, i inclouran voluntariats ambientals al Parc
Natural de Collserola, de la mà de SEO; restauració al Delta de Llobregat, amb Ecoherència; i una
jornada multiesport inclusiva amb persones amb discapacitat psíquica amb l’objectiu de fomentar la
cooperació, juntament amb l’Associació Demanoenmano.
Altres entitats que han col·laborat en aquest dia han estat Fundació privada pro-disminuïts psíquics
Finestrelles, Fundació Ampans, AIS Ayuda – Ayuda a la Infancia Sin Recursos, Icària Iniciatives Socials,
Grups MIFAS, Associació Ment i Salut La Muralla, Fundació Privada AVISMÓN-CATALUNYA i Associació
Disprat-Lleure.
Es tracta de la 16a edició d’una iniciativa que té com a objectiu reconèixer la tasca que els voluntaris
realitzen al llarg de l’any i el seu compromís amb la solidaritat. A Espanya, més de 7.200 Voluntaris
Telefónica participaran durant la jornada en 2016 activitats d’impacte social en àmbits tan diversos
com la bretxa digital, l’educació i la infància, la inclusió social, l’atenció a les persones amb
discapacitat, la cura del medi ambient, l’atenció a la salut, l’ocupabilitat i l’emprenedoria. Tot un rècord
tant de participació com d’accions dutes a terme.
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El programa Voluntaris Telefónica és actualment una de les principals iniciatives de voluntariat
corporatiu en el món. El programa, gestionat per Fundació Telefónica, compta actualment amb
gairebé 40.000 voluntaris actius a 32 països, que donen el seu temps i el coneixement col·laborant en
activitats solidàries amb l’objectiu d’impulsar el costat social de la transformació digital. En aquest
sentit, el programa s’ha estès a més de trenta països en els quals tenen presència el Grup Telefónica,
des d’EUA a Xile, passant per Alemanya, Anglaterra, Xina o Israel.
El Voluntariat Digital com a protagonista de la jornada
Aquest any més que mai s’ha apostat per les activitats de voluntariat digital, afavorint així el
desenvolupament social dels col·lectius més desfavorits gràcies a la tecnologia.
Aquestes accions, que es realitzaran en els diferents països on se celebra el Dia Internacional del
Voluntari Telefónica, inclouen projectes tan diversos com a taller de drons i realitat virtual amb nens
hospitalitzats, creació de videojocs amb scratch, programa “Influencers que canvien vides” per a
ensenyar de forma lúdica als joves el paper de la dona en l’àmbit de la ciència i tecnologia o rutes de
senderisme amb Apps de Geocaching, entres altres activitats.
Sobre el Programa Voluntaris Telefónica
Voluntaris Telefónica promou l’acció social de les persones vinculades al Grup Telefónica que vulguin
aportar una part del seu temps, les seves habilitats, els seus recursos i la seva il·lusió en benefici de la
comunitat i dels més desfavorits. Una de les seves línies estratègiques és el voluntariat digital, una
transformació que persegueix multiplicar l’impacte i, així mateix, escurçar la bretxa digital dels
col·lectius vulnerables.
El programa, gestionat des de Fundació Telefónica, és avui una de les principals iniciatives de
voluntariat corporatiu al món, amb gairebé 40.000 participants actius el 2017 i 268.000 beneficiaris
entre tots els països en que està present Telefónica. L’any passat van dedicar 364.000 hores a
realitzar més de 4.000 activitats amb fins socials i col·laborant amb més de 350 entitats socials.
Aquest any, com a novetat i coincidint amb el 20è aniversari de Fundació Telefónica, s’han creat els
Premis Fundació Telefónica al Voluntariat per a reconèixer i agreixen el valor que el voluntariat aporta
a la societat en les categories de comunicació, àmbit educatiu, entitat social, voluntariat corporatiu i
voluntariat inspirador. El termini d’inscripció online està obert fins el 31 d’octubre de 2018
www.premiosvoluntariado.fundaciontelefonica.com.
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