
 

 

Nota de premsa 

 
 

Aquest programa d’atenció a la infància en situació de pobresa i exclusió es 
desenvolupa en col·laboració amb 38 entitats socials sevillanes 

 
 

L’Obra Social ”la Caixa” i l’Ajuntament de 
Sevilla sumen esforços per lluitar contra la 

pobresa infantil 
 
 

• Totes dues institucions formalitzen la seva col·laboració en el 

marc de CaixaProinfància, programa d’atenció a la infància en 

situació de pobresa i exclusió impulsat per l’Obra Social ”la 

Caixa” des del 2007, que ja ha atès més de 14.000 infants al 

municipi de Sevilla. Només el 2011 es va arribar a més de 

5.271 menors.  

 

• L’Obra Social i l’Ajuntament 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 perquè 

aconsegueixin autonomia en aquest procés.  

 

• CaixaProinfància ha arribat a 8.122 famílies al municipi de 

Sevilla, cosa que es tradueix en una inversió de 17 milions 

d’euros per part de l’entitat financera en els últims cinc anys. 

El programa es duu a terme en deu ciutats espanyoles més i 

les seves àrees metropolitanes respectives: Barcelona, Bilbao, 

Madrid, Màlaga, Múrcia, València, Saragossa, Palma, Las 

Palmas de Gran Canaria i Santa Cruz de Tenerife.  

 

 

Sevilla, 26 de juliol de 2012. L’alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido; el 

director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, i el director 

territorial de ”la Caixa” a Andalusia occidental, Juan Reguera, han signat avui 

un acord per establir un marc de col·laboració destinat a potenciar i garantir els 



projectes impulsats per CaixaProinfància, el programa d’atenció a la infància 

en situació de pobresa i exclusió de l’Obra Social ”la Caixa”, i a assegurar la 

màxima eficàcia i eficiència dels seus resultats.  

 

El conveni estableix que l’Obra Social i l’Ajuntament identificaran i analitzaran 

conjuntament la distribució territorial de les situacions de vulnerabilitat social i 

risc d’exclusió que afecten menors i famílies de Sevilla i que requereixen, més 

enllà de l’atenció a necessitats puntuals, un plantejament global d’actuació 

que incideix de manera integral en la transformació i la millora de la realitat de 

la infància i la família.  

 

Totes dues institucions es comprometen també a definir una cartera de 

serveis conjunta que ha de permetre respondre a les necessitats de les llars 

ateses i optimitzar els recursos econòmics públics i privats destinats a aquestes 

famílies.  

 

CaixaProinfància busca trencar la línia de transmissió de la pobresa de 

pades a fills i afavorir el ple potencial i les capacitats dels menors. El programa 

s’adreça a la infància en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social 

amb la finalitat de promoure i protegir el seu desenvolupament de manera 

integral, afavorint les polítiques de millora de l’equitat, la cohesió social i la 

igualtat de oportunitats per als menors i les seves famílies. 

 

 

Treball amb tots els membres de la llar  

 

En marxa des de fa cinc anys, el programa CaixaProinfància té l’objectiu de 

garantir la promoció socioeducativa dels nens i nenes de 0 a 16 anys en risc 

o situació d’exclusió, i intenta assegurar que, malgrat les dificultats, tinguin una 

porta oberta a un futur millor i puguin gaudir de les mateixes oportunitats que 

els altres.  

 

Això deriva en el desenvolupament d’un pla de treball amb tota la família. Es 

tracta d’un abordatge integral de la pobresa infantil, centrat en el treball diari 

amb tots els membres de la unitat familiar, que s’ha traduït en l’atenció d’un 

total de 14.312 infants i 8.122 famílies en el municipi de Sevilla des del 2007. 

Només el 2011 es va arribar a un total de 5.271 infants i 3.078 famílies.  

 

Un dels objectius fonamentals de CaixaProinfància és garantir la promoció 

socioeducativa dels menors, perquè entén que d’aquesta depèn, en gran part, 

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 i promoció de la salut.  

 

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

i facilitar l’accés a béns bàsics (alimentació, productes d’higiene, equipament 

escolar, ulleres i audiòfons).  

 

 

Monoparentalitat i atur  

 

Segons una anàlisi de la tipologia i el perfil sociològic de les llars ateses per 

CaixaProinfància a Sevilla, mçes d’una de cada tres famílies que reben ajudes 

són monoparentals (43 %), en les quals només un adult (la mare, la majoria 

de vegades), amb fills al seu càrrec, lluita per tirar endavant. El 26 % són 

famílies nombroses i, pel que fa al lloc de naixement, el 74 % dels pares i el 

90 % dels infants atesos són espanyols. 

 

Les dimensions de l’exclusió associades a l’ocupació (atur temporal i de llarga 

durada, ofici d’exclusió, ocupació irregular) i a l’habitatge (sobreocupació, 

insalubritat i despeses excessives, entre altres indicadors) són les que 

incideixen més en les famílies ateses.  

 

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

precarietat laboral en les famílies en risc d’exclusió. Així, al 56 % de les llars 

sevillanes que reben ajudes de CaixaProinfància el sustentador principal és a 

l’atur i el 22 % té contracte temporal. 

 

Dins aquest eix econòmic, els problemes d’habitatge són, després de l’exclusió 

associada a l’ocupació, els més urgents.  

 

 

Teixit d’aliances amb 38 entitats socials sevillanes 

 

CaixaProinfància se planteja com un projecte ampli de transformació i millora 

en el qual estan compromesos diversos agents socials, institucions i 

administracions públiques de cada territori.  

 

L’Obra Social ”la Caixa” és la impulsora del programa, mentre que 38 entitats 

socials s’encarreguen d’implementar CaixaProinfància a Sevilla i àrea 

metropolitana, coordinades per Entre Amigos, Radio ECCA Andalucía, EAPN 

Sevilla i Save the Children Sevilla.  



 

Atès que aquestes organitzacions són les que coneixen millor les necessitats 

específiques de cada zona, el programa s’encarrega de completar l’acció que 

duen a terme a favor de la inserció social de les famílies amb menors, a més de 

contribuir que cada entitat aprofundeixi en la seva acció social més genuïna: el 

treball diari per aconseguir que, en el marc d’un procés integrador, les famílies 

en risc d’exclusió social gaudeixin d’una vida com més normalitzada millor.  

 

El programa proposa un model d’acció social, per la qual cosa les diferents 

organitzacions, a més dels serveis socials de les administracions públiques, 

s’encarreguen d’identificar els menors i les famílies susceptibles de rebre ajuts, 

com també de valorar globalment les necessitats del menor.  

 

”la Caixa” ha invertit 17 milions d’euros en el desenvolupament de 

CaixaProinfància a Sevilla.  

 

 

Més informació:  

Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 

Isabel Giménez: 954 296 275 

Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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