
  

 

Nota de premsa 

 
 

Les entitats Cáritas de la Región de Murcia, Cepaim, Cáritas Interparroquial de 
Llorca i Creu Roja de Llorca col·laboraran amb el projecte 

 

L’Obra Social "la Caixa" i l’Ajuntament de 
Llorca sumen esforços per lluitar contra la 

pobresa infantil al municipi  
 
 

• Les dues institucions es coordinaran per desplegar 

CaixaProinfància, el programa d’atenció a la infància en 

situació de pobresa i exclusió impulsat per l’entitat financera i 

que se centra en l’atenció a llars amb infants de 0 a 16 anys en 

situació de vulnerabilitat.  

 

• En una primera fase, el projecte arribarà a 330 menors, cosa 

que es tradueix en una inversió de 800.000 euros per part de 

l’Obra Social "la Caixa" durant el curs escolar 2012-2013.  

 

• L’acord s’inclou en les diferents iniciatives impulsades per 

l’Obra Social "la Caixa" arran del terratrèmol del maig del 

2011.  

 

• En marxa des de fa cinc anys, el programa CaixaProinfància 

va atendre més de 50.000 infants en les principals ciutats de 

l’Estat, amb una inversió de 42 milions d’euros per part de 

l’entitat financera.  

 

 

Llorca, 12 de setembre de 2012. – L’alcalde de Llorca, Francisco Jodar, i el 

director general de la Fundació "la Caixa", Jaume Lanaspa, han signat avui un 

acord per atendre els infants de Llorca en situació de vulnerabilitat mitjançant 

CaixaProinfància, el programa d’atenció a llars amb nens i nenes de 0 a 16 

anys en risc o situació d’exclusió.  

 

El projecte estarà coordinat per Cáritas Diocesana i Cepaim, entitats que ja 

duen a terme aquesta funció a la ciutat de Múrcia, i comptarà també amb la 



col·laboració de Cáritas Interparroquial de Llorca i Creu Roja de Llorca. La 

iniciativa té previst arribar a 330 infants durant el curs escolar 2012-2013, cosa 

que es tradueix en una inversió de 800.000 euros per part de l’entitat financera 

durant aquest període.  

 

El conveni entre l’Obra Social "la Caixa" i l’Ajuntament de Llorca estableix que 

aquestes dues institucions identificaran i analitzaran conjuntament la distribució 

territorial de les situacions de vulnerabilitat social i risc d’exclusió que afecten 

els menors i les famílies de Llorca i que exigeixen, més enllà de l’atenció de 

necessitats puntuals, un plantejament global d’actuació per incidir de manera 

integral en la transformació i millora de la realitat de la infància i la família.  

 

A més a més, ambdues institucions es comprometen a definir una cartera de 

serveis conjunta que permeti respondre a les necessitats de les llars ateses i 

optimitzar els recursos econòmics públics i privats destinats a aquestes 

famílies.  

 

A partir d’aquí s’han identificat els següents barris d’actuació preferent: La 

Viña, San Fernando, San Pedro, Santa María, San Juan, Ramblilla de San 

Lázaro i Calvario, i la part alta del barri de San Cristóbal (Calvario Viejo, 

Cabezo Piñero i Cabezo Casas Blancas), a l’altra riba del riu Guadalentín. Per 

identificar-los, s’han seguit fonamentalment dos criteris: el nombre de persones 

en situació de vulnerabilitat i les seves circumstàncies després del terratrèmol.  

 

Treball amb tots els membres de la llar  

 

CaixaProinfància vol trencar la línia de transmissió de la pobresa de pares 

a fills i afavorir el ple potencial i les capacitats dels menors, mirant de garantir 

que, malgrat les dificultats, tinguin una porta oberta a un futur millor i gaudeixin 

de les mateixes oportunitats que la resta d’infants. 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.  

 

El programa es desenvolupa, des del 2007, en les principals ciutats espanyoles 

i les seves respectives àrees metropolitanes: Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, 

Màlaga, Múrcia, València, Saragossa, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran 

Canaria i Santa Cruz de Tenerife.  

 

Un dels objectius fonamentals de CaixaProinfàcia és garantir la promoció 

socioeducativa dels menors, entenent que d’aquesta 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 

familiar en matèria educativa, atenció i teràpia psicosocial i promoció de la 

salut.  

 

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

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

escolar, ulleres i audiòfons).  

 

Comptant només l’any 2011, el programa va atendre 58.596 menors i les seves 

famílies en les principals ciutats de l’Estat, amb una inversió de 42 milions 

d’euros per part de l’entitat financera.  

 

Teixit d’aliances amb entitats socials de Llorca  

 

CaixaProinfància es planteja com un projecte ampli de transformació i millora 

que inclou diversos agents socials, institucions i administracions públiques de 

cada territori.  

 

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

entitats socials, coordinades de manera permanent amb els serveis socials 

dels municipis, s’encarregaran d’implementar CaixaProinfància a Llorca: 

Cáritas de la Región de Murcia i Cepaim, en qualitat de coordinadores, i Cáritas 

Interparroquial de Llorca i Creu Roja de Llorca. 

 

Atès que els serveis socials municipals, juntament amb aquestes 

organitzacions, són els que coneixen més bé les necessitats específiques de 

cada zona, el programa s’encarrega de completar l’acció que aquests duen a 

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

ajuden l’entitat a aprofundir en la seva acció social més genuïna: la tasca diària 

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

d’exclusió social puguin dur una vida al més normalitzada possible.  

 

El programa proposa un model d’acció social, de manera que les diferents 

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

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

rebre ajuts, i de valorar globalment les necessitats del menor.  

 

 

 

 



Un compromís amb els ciutadans de Llorca  

 

L’acord signat avui forma part de les diferents iniciatives que l’Obra Social "la 

Caixa" està desenvolupant en aquesta zona, amb l’objectiu de contribuir a la 

seva recuperació, posant un èmfasi especial en la infància en situació de 

vulnerabilitat.  

 

Després del terratrèmol, es va mobilitzar el Lloc de Comandament Avançat 

com a centre d’atenció d’emergències, alhora que l’equip de Voluntaris 

Corporatius de "la Caixa" desplaçava a Llorca un camió amb 1.300 quilos 

d’aliments.  

 

D’altra banda, l’entitat financera ha promogut un kit educatiu per facilitar la 

recuperació dels infants afectats pel sisme i ha posat a disposició dels 

ciutadans de Llorca el seu programa d’Habitatge assequible.  

 

En aquesta mateixa línia, l’Obra Social "la Caixa" destina 350.000 euros a la 

recuperació del Teatro Guerra de Llorca.  

 

A totes aquestes iniciatives, cal afegir les aportacions a través de la 

Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA): la donació de 495.000 

euros per restaurar les escoles de titularitat municipal de Llorca i l’aportació de 

30.000 euros al concerto benèfic del dia 16 de juny del 2011 a l’estadi Vieja 

Condomina de Múrcia.  

  

La col·laboració entre l’Obra Social "la Caixa" i l’Ajuntament de Llorca es 

remunta al 1996 i inclou diverses exposicions, ajuts a projectes de diferents 

entitats socials i diferents iniciatives en l’àmbit educatiu.  

 
Per a més informació: 
 
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   
César R. Miguel: 963 53 42 38 
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 
 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 


