
 

 

 

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 44.000 infants barcelonins 
 

• 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 Barcelona.   

 

• 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.  

 

• Una de cada tres de famílies que reben ajuts són monoparentals 

(36,2%), en les quals només un adult (la mare, en la majoria dels 

casos), amb fills a càrrec seu, lluita per tirar endavant. En el 

66,4% 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 44.460 

infants i a 26.717 famílies de Barcelona, el que es tradueix en 

una inversió de 34,9 milions d’euros per part de l’entitat 

financera. El programa es desenvolupa en nou ciutats 

espanyoles més i les seves àrees metropolitanes, amb una 

inversió global de 154 milions d’euros: Bilbao, Madrid, Màlaga, 

Múrcia, Sevilla, València i Saragossa, a més de Mallorca i es Illes 

Canàries.  

 

 



Barcelona, 18 de maig de 2011. – El director general de la Fundació "la 

Caixa", Jaume Lanaspa; i el coordinador de l’estudi de la Fundació FOESSA, 

Víctor Renes, 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.  

 

El informe ofereix una radiografia de la tipologia i el perfil sociològic de les 

famílies ateses a través d’un sistema d’indicadors dividit en tres eixos: 

econòmic, polític / ciutadania i relacions socials. Aquest sistema permet 

abordar l’exclusió social com un fenomen multidimensional, aglutinant diferents 

escenaris que poden derivar en situacions de vulnerabilitat. A més, l’informe 

reflecteix la repercussió i impacte del programa a Barcelona.  

 

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 30.972 menors beneficiaris (44.460 actualment) i 17.551 llars 

ateses (26.717, avui) de Barcelona. Les dades obtingudes es comparen amb 

els resultats globals obtinguts al conjunt de les ciutats i àrees metropolitanes on 

es desenvolupa CaixaProinfància (Bilbao, Madrid, Sevilla, Múrcia, València i 

Saragossa, a més de Mallorca i 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.  

 

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 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.  

 



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.  

 

 

Precarietat laboral 

 

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

precarietat laboral en les famílies en risc d’exclusió. Així, el 44,8% de les llars 

barcelonines que reben ajudes de CaixaProinfància tenien tots els actius a 

l’atur quan es va fer l’enquesta.  

 

En aquesta mateixa línia, un 34% dels sustentadors principals estaven buscant 

feina i un 25% es trobava en una situació de temporalitat.  

  

 

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. La majoria de les famílies beneficiàries de 

CaixaProinfància a Barcelona (70,9%) viuen en règim de lloguer, davant d’un 

26,5% que tenen un habitatge de propietat.  

 

 

 



 

En aquest àmbit destaca també el percentatge de llars barcelonines que 

pateixen amuntegament.  

 

 

La xacra dels maltractaments 

 

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

afectant a les llars que participen a CaixaProinfància. L’indicador amb més 

incidència és el dels maltractaments físics o psicològics.  

 

 

Famílies monoparentals i nombroses  

 

Un 36,2% de les famílies ateses són monoparentals, amb un sol adult (la 

mare, en la majoria dels casos) amb fills al seu càrrec per tirar endavant. Les 

famílies nombroses representen un 39,2%.  



A més a més, gairebé totes les llars (89,8%) en què resideixen els menors que 

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

vacances.  

 

 

Ajudes per a més de 44.000 infants barcelonins 

 

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 44.460 infants i 26.717 famílies barcelonines.  

 

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 117 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 117 entitats 

socials són les encarregades de coordinar i implementar CaixaProinfància a 

Barcelona, coordinades per Cáritas Diocesana de Barcelona, Casal dels 

Infants, FEDAIA, Save the Children i l’Associació Professional de Serveis 

Educatius de Catalunya.  

 

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 34,9 milions d’euros per desenvolupar i ampliar els 

serveis socials que s’ofereixen a Barcelona.  

 
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 
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