
 

 

Nota de premsa 

 
 

El sector privat, l’administració pública i les entitats socials sumen esforços per 
garantir la igualtat d’oportunitats de tots els menors  

 

L’Obra Social "la Caixa" impulsa una aliança 
per lluitar contra la pobresa infantil en les 

principals ciutats de l’Estat  
 

• En el marc de CaixaProinfància, que s’adreça a les llars amb 

menors de 16 anys en risc d’exclusió, l’entitat financera ha 

subscrit acords de col·laboració amb tots els ajuntaments de 

les ciutats espanyoles on es desenvolupa aquest programa 

(Barcelona, Bilbao, Madrid, Màlaga, Sevilla, València, Palma de 

Mallorca, Múrcia, Saragossa, Santa Cruz de Tenerife i Las 

Palmas de Gran Canària).  

 

• Un total de 342 entitats socials d’aquestes ciutats són les 

encarregades de desplegar CaixaProinfància en cada zona, de 

manera que el programa aplega sota un mateix paraigua el 

sector privat, l’administració pública i el tercer sector, amb 

l’objectiu de coordinar una resposta més eficaç i eficient per 

combatre la pobresa infantil.  

 

• En marxa des del 2007, CaixaProinfància ha arribat a més de 

190.000 famílies, la qual cosa es tradueix en una inversió de 

més de 179 milions d’euros per part de l’entitat financera.  

 

Madrid, 13 de juliol de 2012. – L’Obra Social "la Caixa" ha presentat avui a 
CaixaForum Madrid una aliança estratègica contra la pobresa infantil que 
aglutina el sector privat, l’administració pública i el tercer sector de les onze 

ciutats de l’Estat amb una concentració més gran de pobresa infantil i les 
seves respectives àrees metropolitanes (Barcelona, Bilbao, Madrid, Màlaga, 
Sevilla, València, Palma de Mallorca, Múrcia, Saragossa, Santa Cruz de 
Tenerife i Las Palmas de Gran Canària). 
 
Han assistit a l’acte el director general de la Fundació "la Caixa", Jaume 
Lanaspa; el director de l’àrea d’integració social de la Fundació "la Caixa", Marc 



Simón; el catedràtic de Pedagogia Social de la Universitat Ramon Llull i expert 
en col·laboració pública i privada en la lluita contra l’exclusió Jordi Riera, i 
també els regidors i caps de serveis responsables de les polítiques vinculades 
a la infància en cada ciutat (*).  
 
En el marc d’aquesta aliança, l’Obra Social, les 342 entitats socials de tot 
l’Estat que desenvolupen el programa CaixaProinfància i els respectius 
ajuntaments es proposen identificar i analitzar de manera conjunta la distribució 
territorial de les situacions de vulnerabilitat social i risc d’exclusió que afecten 
els menors i les famílies de les diferents ciutats i que demanen, més enllà de 
l’atenció de les necessitats puntuals, un plantejament global d’actuació que 
incideixi de manera integral en la transformació i la millora de la realitat de la 
infància i la família.  
 
Els diferents agents implicats en aquesta iniciativa també es comprometen a 
definir una cartera de serveis conjunta que permeti respondre a les 
necessitats de les llars ateses i optimitzar els recursos econòmics i privats que 
es destinen a aquestes famílies.  
 
D’aquesta manera, el sector privat, l’administració pública i el tercer sector 
coordinaran esforços per optimitzar l’aplicació del programa CaixaProinfància 
amb l’objectiu de facilitar la millora de la situació dels menors i les seves 
famílies, i també el desenvolupament de les competències i el compromís 
necessaris que els dotin d’autonomia en aquest procés de millora.  
 
Atenció a més de 190.000 nens i nenes de tot Espanya 

 

CaixaProinfància es proposa trencar la línia de transmissió de la pobresa de 

pares a fills i afavorir el ple desenvolupament del potencial i les capacitats dels 
menors. El programa s’adreça a la infància en situació de pobresa econòmica i 
vulnerabilitat social, amb l’objectiu de promoure i recolzar el seu 
desenvolupament de manera integral, i per això afavoreix i recolza les 
polítiques de millora de l’equitat, la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per 
als menors i les seves famílies.  
 

El programa 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 situació d’exclusió, cosa que 
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 tota la 
unitat familiar, s’ha traduït en l’atenció d’un total de 191.775 nens i nenes i 



112.056 famílies. Només el 2011, el nombre de menors atesos va ser de 
58.956 i el de famílies de 38.134, amb un pressupost de 42 milions d’euros.  
 

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  
- Suport educatiu familiar 
- Atenció i teràpia psicosocial 
- Promoció de la salut 

 
L’Obra Social "la Caixa" també treballa per contribuir a millorar la renda familiar 
facilitant l’accés a béns bàsics (alimentació, productes d’higiene, 

equipament escolar, ulleres i audiòfons).  
 

"la Caixa" ha invertit més de 179 milions d’euros en el programa des que es 
va posar en marxa fa cinc anys.  
 
Pensant en les persones, ara més que mai  

 
"la Caixa" ha optat per reforçar més que mai, en aquests moments, el seu 
compromís amb les persones. En aquest sentit, l’Obra Social manté l’any 2012 
un pressupost de 500 milions d’euros.  
 
El desenvolupament de programes de caràcter social, adequats a les 
necessitats més emergents en l’actual conjuntura, acapara la major part de la 
inversió. La superació de la pobresa infantil, el foment de l’ocupació entre 
col·lectius amb dificultats, la promoció de l’envelliment actiu i saludable entre la 
gent gran i l’atenció a les persones amb malalties avançades són, en aquests 
moments, les quatre línies de treball prioritàries. 
 
A més a més d’aquestes, l’entitat impulsa altres projectes adreçats a cobrir 
diferents mancances socials: la prevenció del consum de drogues, l’accés a 
l’habitatge, la integració de persones immigrades, el foment del voluntariat, la 
concessió de microcrèdits o la cooperació internacional. El suport a l’educació i 
la investigació, la conservació del medi ambient i la divulgació de la cultura 
completen els objectius essencials de l’Obra Social "la Caixa". 
 



(*) Regidors i altres càrrecs que han assistit a la roda de premsa:  
 

- Sra. M. Dolores Navarro, delegada de l’Àrea de Govern de Família i 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Madrid 

- Sra. Irma Rognoni, regidora de Família, Infància i Usos del Temps de 
l’Ajuntament de Barcelona 

- Sra. Amparo Pital, cap de servei de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Sevilla 

- Sra. María Rosa Viera, regidora d’Afers Socials de l’Ajuntament de Las 

Palmas de Gran Canària 

- Sr. José Manuel Arocha, regidor de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Santa Cruz de Tenerife 

- Sra. María del Carmen Ruiz, regidora de Política de Gent Gran i Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Lorca 

- Sra. Rosana Muñoz, cap de secció de Programes i Centres de 
l’Ajuntament de València 

- Sr. Francisco Luis Dehesa, director de l’Àrea d’Acció Social de 
l’Ajuntament de Bilbao 

- Sra. M. Dolores Aurioles, cap de Servei de l’Àrea de Drets Socials de 
l’Ajuntament de Màlaga 

- Sra. Clara del Campo, cap de secció de Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Saragossa  

- Sr. Andrés Duarte, cap del Servei Municipal de Serveis Socials de 
l’ajuntament de Múrcia 

- Sra. Catalina Juan, directora tècnica de Benestar Social, Immigració i 
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Palma de Mallorca 

- Sra. Margarita Pena, presidenta de l’Institut d’Atenció Sociosanitària i 
consellera delegada del Cabildo de Tenerife 

 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   
Juan A. García: 91 330 73 17 / 608 21 30 95 jagarcia@fundaciolacaixa.es 
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 


