
 

 

 

Nota de premsa 

 
 

El programa CaixaProinfància s’adreça a llars amb menors de 16 anys, en risc 
d’exclusió social  

 
 

L’Obra Social "la Caixa" treballa per trencar 
el cercle de la pobresa hereditària 

mitjançant ajuts a més de 172.000 infants 
 

• Un estudi de la Fundació FOESSA sobre l’impacte del programa 

d’atenció a la infància en situació de pobresa i exclusió social 

que impulsa l’entitat financera analitza la tipologia i el perfil 

sociològic de les famílies ateses a tot l’Estat espanyol.   

 

• Les dimensions de l’exclusió per causa de l’ocupació (atur 

temporal i de llarga durada, ofici d’exclusió, ocupació irregular) i 

de l’habitatge (amuntegament, insalubritat i despeses 

excessives, entre altres indicadors) són les que tenen més 

incidència en les famílies ateses, amb un 81,8% i un 73,1% 

respectivament.  

 

• Un 36,7% de famílies que reben ajuts són monoparentals, en les 

quals només un adult (la mare, en el 98% dels casos), amb fills a 

càrrec seu, lluita per tirar endavant. En un 44,3% de les llars, 

almenys un membre és estranger extracomunitari o de països de 

l’ampliació de la UE15. 

 

• En marxa des del 2007, CaixaProinfància ha arribat a 172.046 

infants i a 99.222 famílies de deu ciutats espanyoles (Barcelona, 

Bilbao, Madrid, Màlaga, Múrcia, Sevilla, València i Saragossa, a 

més de les Illes Balears i les Canàries), la qual cosa es tradueix 

en una inversió de 154 milions d’euros per part de l’entitat 

financera.  

 

 



Madrid, 19 d’abril de 2011. – El director general de la Fundació "la Caixa", 

Jaume Lanaspa, el subdirector General de Família, Infància i Voluntariat de 

l’Ajuntament de Madrid, Juan Manuel Camacho, el director de l’àrea 

d’integració social de la Fundació "la Caixa", Marc Simón, i el coordinador de 

l’Equip d’Estudis de la Fundació FOESSA, Francisco Lorenzo, han presentat 

avui els resultats d’un estudi elaborat per la Fundació FOESSA sobre l’impacte 

de CaixaProinfància, el programa d’atenció a la infància en situació de pobresa 

i exclusió social que impulsa la Fundació "la Caixa" des de l’any 2007.  

 

En funcionament des fa quatre anys, el programa CaixaProinfància té l’objectiu 

de garantir la promoció socioeducativa d’infants de 0 a 16 anys en risc o 

situació d’exclusió, mirant de garantir que, malgrat les dificultats, tinguin la porta 

oberta a un futur millor i gaudeixin de les mateixes oportunitats que la resta.  

 

En el moment en què es va iniciar la investigació, l’univers d’estudi estava 

format per 125.982 menors beneficiaris (172.046 actualment) i 72.425 llars 

ateses (99.222, avui) de les deu citats on es desenvolupa CaixaProinfància i les 

seves àrees metropolitanes: Barcelona, Bilbao, Madrid, Màlaga Múrcia, Palma 

de Mallorca, Sevilla, València, Saragossa i ciutats de les Illes Canàries.   

 

Des d’una perspectiva global, les dimensions de l’exclusió per causa de 

l’ocupació (atur temporal i de llarga durada, ofici d’exclusió, ocupació irregular) 

i de l’habitatge (amuntegament, insalubritat i despeses excessives, entre altres 

indicadors) són les de més incidència en les famílies ateses, amb un 81,8% i un 

73,1% respectivament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per eixos, en l’econòmic destaca l’elevada incidència de tots els indicadors 

relacionats amb la situació laboral dels caps de família: tots els actius a l’atur, 

sustentador principal amb una ocupació d’exclusió, sustentador principal amb 

una ocupació irregular, etc.  

 

Gairebé totes les llars (94,5%) estan afectades per l’eix polític / ciutadania de 

l’exclusió. Aquest eix incorpora les dimensions de la participació política, 

l’exclusió de l’educació, l’exclusió de l’habitatge i els problemes de salut, 

calculades cadascuna d’aquestes dimensions per mitjà de 18 indicadors que 

identifiquen situacions clares d’exclusió social en l’àmbit polític i de la 

ciutadania.  

 

L’eix de les relacions socials és el que afecta menys llars de les que participen 

en CaixaProinfància. Aquest eix es mesura a partir de les dimensions del 

conflicte i l’aïllament social. Tres de cada deu llars (30%) estan afectades per 

problemes en les relacions socials.  

 

 

Precarietat laboral 

 

Els vuit indicadors relatius a l’eix econòmic mostren l’elevada incidència de la 

precarietat laboral en les famílies en risc d’exclusió. Així, més de la meitat de 

les llars que reben ajuts de CaixaProinfància (52,4%) tenen tots els actius a 

l’atur. De fet, dels 34 indicadors analitzats en els tres eixos, és el segon amb 

més impacte. En aquesta mateixa línia, en el 48% dels casos hi ha alguna 

persona desocupada i que no ha rebut formació ocupacional durant el darrer 

any.  

 

A més a més, destaca el percentatge de famílies que se situen en el nivell més 

intens de precarietat, amb un 48% de llars en situació de pobresa severa.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Problemes amb l’habitatge  

 

Els problemes amb l’habitatge són, després de l’exclusió en l’ocupació dins de 

l’eix econòmic, els més urgents, ja que afecten el 73,1% de les llars. Els 

indicadors d’amuntegament, insalubritat i despeses excessives són els que 

tenen més incidència en aquesta dimensió.  

 

La majoria de les famílies beneficiàries (61,3%) viuen en règim de lloguer, 

davant d’un 30,1% que tenen un habitatge de propietat. A més a més, el 

80,5% ha de fer pagaments per lloguer o hipoteca (de mitjana, 437,3 euros al 

mes). 

 

Al marge dels problemes amb l’habitatge, en l’eix polític / ciutadania destaquen 

les llars que no poden comprar medicaments o tenir accés a altres tractaments 

a causa de problemes econòmics. Un 39,5% ha passat gana els darrers deu 

anys o n’està passant actualment.  

 

En un 44,3% de les llars, almenys un membre és estranger extracomunitari o 

de països de l’ampliació de la UE15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La xacra dels maltractaments 

La xacra dels maltractaments 

[Eix polític / ciutadania – Integració precària – Exclusió moderada – Exclusió severa – 

Total] 

[9. Extracomunitaris de 18 anys i més – 10. No participen en les eleccions per manca d’interès 

– 11. Menors de 3 a 15 anys no escolaritzats – 12. Tots els membres de la llar, de 16 a 64,  



Dels tres eixos analitzats, el de les relacions socials és el que afecta menys 

llars de les que participen en CaixaProinfància, amb un 30%. L’indicador amb 

més incidència és el dels maltractaments físics o psicològics, durant els darrers 

deu anys, que arriba a una de cada cinc famílies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famílies monoparentals i nombroses  

 

Les famílies que reben ajuts de CaixaProinfància es caracteritzen sobretot 

perquè es troben en una situació d’exclusió severa (66,1%) i la gran majoria 

(85,5%) per sota del llindar de la pobresa. Per tant, el programa s’adreça 

fonamentalment a llars en què l’exclusió és molt aguda i, a més a més, la 

situació econòmica les aboca a una necessitat imperativa.  

 

Un 36,7% de les famílies ateses són monoparentals, amb un sol adult (la 

mare, en el 98% dels casos) amb fills al seu càrrec per tirar endavant.  

 

El sustentador principal que resideix en aquestes llars es caracteritza per un 

nivell d’estudis baix: el 65,5% d’aquests tenen com a nivell d’estudis màxim el 

graduat escolar o el batxillerat elemental.  

 

 

 

 

 

 

 

L’edat mitjana dels sustentadors principals de les llars se situa al voltant dels 38 

anys i el 79,4% d’aquests no supera els 44. Es tracta, doncs, de llars 



relativament joves, en què a més a més el 65,3% són famílies nombroses (amb 

tres o més fills) o llars monoparentals.  

 

A més a més, gairebé totes les llars (92,2%) en què resideixen els menors que 

reben ajuts del programa CaixaProinfància no es beneficien d’una setmana de 

vacances.  

 

 

Ajudes per a més de 172.000 infants 

 

El programa CaixaProinfància es va posar en marxa el 2007 per donar resposta 

a les necessitats de les llars amb menors de 0 a 16 anys en risc o en situació 

d’exclusió, la qual cosa deriva en el desenvolupament d’un pla de treball amb 

tota la família. Aquest abordatge integral de la pobresa infantil, centrat en el 

treball diari amb tots els components de la llar, s’ha traduït en l’atenció d’un 

total de 172.046 infants i 99.222 famílies d’arreu de l’Estat.  

 

Un dels objectius fonamentals de CaixaProinfància és garantir la promoció 

socioeducativa del menor, entenent que d’aquesta en depèn, en bona 

mesura, el seu benestar futur. Això es concreta en el desenvolupament de cinc 

grans línies de treball.  

 

- Reforç educatiu  

- Educació no formal i temps lliure  

- Recolzament educatiu familiar  

- Atenció i teràpia psicosocial 

- Promoció de la salut 

 

L’Obra Social "la Caixa" també treballa per contribuir a millorar la renda familiar, 

tot facilitant l’accés a béns bàsics (alimentació, productes d’higiene, 

equipament escolar, ulleres i audiòfons).  

 

 

Teixit d’aliances amb 358 entitats socials  

 

CaixaProinfància es planteja com un projecte ampli de transformació i millora 

en què hi ha compromesos diferents agents socials, institucions i 

administracions públiques de cada territori.  

 

L’Obra Social "la Caixa" és la impulsora del programa, mentre que 358 entitats 

socials són les encarregades de coordinar i implementar CaixaProinfància 



arreu de l’Estat. Atès que aquestes organitzacions són les que coneixen més 

bé les necessitats específiques de cada zona, el programa s’encarrega de 

completar l’acció que duen a terme en favor de la inserció social de les famílies 

amb infants, a més de contribuir al fet que l’entitat aprofundeixi en la seva acció 

social més genuïna: el treball diari per aconseguir, en el marc d’un procés 

integrador, que les famílies en risc d’exclusió social gaudeixin d’una vida al més 

normalitzada possible.  

 

El programa proposa un model d’acció social i les diferents organitzacions, a 

més dels serveis socials de les administracions públiques, s’encarreguen 

d’identificar els infants i les famílies susceptibles de rebre els ajuts del 

programa i de fer una valoració global de les necessitats del menor, a partir 

dels plantejaments de partida, de manera que es tracta d’un treball social amb 

tots els membres de la llar. 

 

"la Caixa" ha invertit 154 milions d’euros per desenvolupar i ampliar els 

serveis socials que s’ofereixen en les deu ciutats (Madrid, Barcelona, València, 

Sevilla, Saragossa, Múrcia, Bilbao, a més de ciutats de les Illes Balears i 

Canàries), i les seves respectives àrees metropolitanes on s’ha implementat el 

programa CaixaProinfància.  

 

 
Si voleu més informació: 
Departament de Comunicació 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/  


