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L’Obra Social "la Caixa" facilita ajuts a més 
de 160.000 nens en risc d’exclusió i a les 

seves famílies  
 

El programa d’ajuts familiars de l’Obra Social "la Caixa", 

CaixaProinfància, s’adreça a llars amb nens i nenes de 0 a 16 

anys en risc o en situació d’exclusió social.  
 

Tres anys després de la posada en marxa de CaixaProinfància, i 

amb el programa plenament consolidat, l’Obra Social "la Caixa" 

se centra ara a garantir l’atenció integral de les 93.670 famílies 

que participen dels ajuts a deu ciutats espanyoles: Madrid, 

Barcelona, València, Sevilla, Saragossa, Màlaga, Múrcia i 

Bilbao, així com a Balears i Canàries.  

 

L’entitat financera posa a disposició d’aquestes famílies un 

seguit d’ajuts adreçats al reforç educatiu, el suport psicològic i 

l’estada en centres oberts, colònies i campaments infantils i 

escoles d’estiu.  Entre aquestes prestacions també s’inclouen 

les que faciliten l’accés a béns bàsics (alimentació, productes 

d’higiene, equipament escolar, ulleres i audiòfons). En total, 

s’han concedit un total de 126.507 bens i serveis. 

 

 

Barcelona, 27 de desembre de 2010.- CaixaProinfància, el programa de 

promoció i desenvolupament integral de la infància en situació de vulnerabilitat 

de l’Obra Social "la Caixa", ha contribuït a millorar el benestar de 162.931 nens 

i les seves famílies a deu ciutats espanyoles. La iniciativa de l’entitat financera, 

que s’adreça a les famílies amb fills de 0 a 16 anys en risc d’exclusió social, 

busca trencar el cercle de la pobresa hereditària amb l’objectiu de garantir 

que, malgrat les dificultats, aquests nens tinguin la porta oberta a un futur 

millor i gaudeixin de les mateixes oportunitats que la resta.  

 



Tres anys després de la posada en marxa de CaixaProinfància, i amb el 

programa plenament consolidat, l’Obra Social "la Caixa" se centra ara a garantir 

l’atenció integral de les 93.670 famílies que reben ajuts a tot l’Estat.  

 

A més a més, CaixaProinfància ha adquirit una rellevància especial en la 

conjuntura actual, en què el nombre de menors que precisen ajut s’ha 

incrementat de manera considerable. Aquest augment constata que la situació 

econòmica està afectant llars que, fins ara, mantenien una estabilitat raonable i 

que, a causa d’un canvi inesperat, com ara un acomiadament imprevist del cap 

de família, es troben en una situació de pobresa sobrevinguda.  

 

 

Teixit d’aliances amb les entitats socials  

 

L’Obra Social "la Caixa" és la impulsora del programa, mentre que 350 entitats 

socials són les responsables d’implementar CaixaProinfància a tot l’Estat. Totes 

aquestes treballen amb la premissa que els nens i les nenes d’avui són els 

adults que conformaran la societat de demà, de manera que l’atenció a la 

infància no és només determinant per aconseguir el seu benestar, sinó també 

per construir una societat futura millor.  

 

Així, un dels objectius fonamentals del programa és contribuir a la promoció 

socioeducativa dels infants, per mitjà recursos destinats al reforç educatiu, el 

suport psicològic, l’atenció dels menors al seu domicili i l’estada en centres 

oberts, colònies i campaments infantils i escoles d’estiu. Aquests serveis es 

complementen també amb els que faciliten l’accés a béns bàsics (alimentació, 

productes d’higiene, equipament escolar, ulleres i audiòfons).  

 

Des de la posada en marxa de CaixaProinfància, l’entitat ha destinat 116,4 

milions d’euros al projecte, que s’han traduït en 506.440 ajuts.   

 

I és que, tal com fa patent el darrer estudi social de la Fundació “la Caixa”, 

Infància i futur: noves realitats, nous reptes, les dades internacionals publicades 

els darrers anys evidencien que, en un nombre considerable de països del món 

desenvolupat, els riscos de pobresa en la infància s’han anat incrementant des 

del final de la dècada de 1980. A més a més, en gairebé tots els casos, les 

taxes de pobresa infantil són avui més elevades que les del conjunt de la 

població.  

 



Així ho evidencia també l’últim estudi del Centre d’Investigacions Innocenti, 

vinculat a UNICEF, segons el qual Espanya és el segon país de l’OCDE amb 

una taxa de pobresa infantil més elevada 

 

 
Si voleu més informació (premsa): 
 
Departament de Comunicació de l’Obra Social “la Caixa”   
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 
 


