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Els 25.000 euros es destinaran a la creació d’una aula de suport educatiu  

per a infants en risc d’exclusió de la seva localitat natal, Terrassa 

 

 

El futbolista Xavi Hernández dóna la dotació 
del premi Príncep d’Astúries al programa 

CaixaProinfància de l’Obra Social ”la Caixa” 
 
 

• El capità de l’FC Barcelona i de la selecció espanyola de futbol, Xavi 

Hernández, ha decidit donar la dotació del premi Príncep d’Astúries 

dels Esports, que va rebre divendres passat a Oviedo juntament amb 

Iker Casillas, al programa de lluita contra la pobresa infantil 

CaixaProinfància de l’Obra Social ”la Caixa”. 

 

• Els 25.000 euros es destinaran a la creació d’una aula de suport 

educatiu per a nens i nenes en risc d’exclusió a Terrassa, la localitat 

natal del futbolista, en col·laboració amb l’associació Can Palet.  

 

• Xavi Hernández és des del gener del 2012, i de forma desinteressada, 

ambaixador dels programes de l’Obra Social ”la Caixa”. Des que es va 

posar en marxa l’any 2007, CaixaProinfància ha ajudat més de 195.000 

infants de tot Espanya a trencar l’espiral de la pobresa. ”la Caixa” ha 

dedicat  200 milions d’euros al desenvolupament d’aquest programa. 

 

 

Barcelona, 2 de novembre de 2012. Xavi Hernández, premi Príncep 

d’Astúries dels Esports 2012 juntament amb Iker Casillas com a símbol dels 

valors de l’amistat i com a exemple d’esportivitat i companyonia, donarà la 

dotació econòmica del guardó al programa de superació de la pobresa infantil 

CaixaProinfància, de manera que es destinarà a la creació d’una aula de suport 

educatiu per a nens i nenes en risc d’exclusió a la seva localitat natal, Terrassa. 

En aquesta ciutat s’han atès 1.573 nens i nenes i 1.128 famílies a través del 

programa CaixaProinfància des del 2007. 

 



El premi Príncep d’Astúries dels Esports té una dotació de 50.000 euros, 

25.000 dels quals corresponen al capità de l’FC Barcelona. Compromès amb 

les persones més desafavorides en la seva condició d’ambaixador de l’Obra 

Social ”la Caixa” de forma desinteressada, Xavi ha anunciat aquest matí que 

destinarà aquesta quantitat a equipar un nou espai educatiu a l’associació Can 

Palet, una entitat social col·laboradora del programa CaixaProinfància. Aquest 

espai es dotarà d’equips informàtics, recursos didàctics i material bibliogràfic i 

audiovisual per a l’ús dels menors atesos per l’entitat. 

 

CaixaProinfància, el programa de superació de la pobresa infantil a Espanya de 

l’Obra Social ”la Caixa”, busca trencar la línia de transmissió de la pobresa 

de pares a fills i desenvolupar tot el potencial i les capacitats dels menors. El 

programa té com a objectiu garantir la promoció socioeducativa dels nens i 

les nenes de 0 a 16 anys en risc o situació d’exclusió a través del treball amb 

tota la família, per intentar assegurar que, malgrat les dificultats, tinguin una 

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

 

Des que es va posar en marxa el 2007, CaixaProinfància ha ajudat més de 

195.000 infants de tot Espanya a trencar l’espiral de la pobresa. ”la Caixa” ha 

dedicat 200 milions d’euros al desenvolupament d’aquest programa. 

 

D’altra banda, Xavi ha assenyalat: «Qualsevol persona que tingui inquietuds 

socials valora i pren com a exemple la tasca de ”la Caixa” a favor de tota mena 

de col·lectius. Per això em sento molt il·lusionat per contribuir a través d’aquest 

gest a fer possibles noves oportunitats de formació i de futur per als infants de 

Terrassa». 

 

En els 32 anys d’història dels premis Príncep d’Astúries, Casillas i Xavi són els 

primers que han repetit com a guardonats, ja que el van obtenir també el 2010 

com a integrants de la selecció espanyola de futbol que va guanyar la Copa del 

Món de Sud-àfrica 2010. 

 

 

Pensant en les persones, més que mai 

 

”la Caixa” ha optat per reforçar, en aquests moments més que mai, el seu 

compromís amb les persones. L’Obra Social ”la Caixa” mantindrà el 2012 per 

cinquè any consecutiu un pressupost de 500 milions d’euros. L’atenció a les 

principals problemàtiques socials acapara el 66 % del pressupost. 

 



A més de CaixaProinfància, entre les línies d’actuació prioritàries destaca 

Incorpora, el programa d’integració laboral de l’Obra Social, que s’adreça a 

col·lectius amb dificultats especials per trobar feina (persones amb discapacitat, 

aturats de llarga durada, immigrants, joves en risc d’exclusió i víctimes de la 

violència de gènere, entre altres). El projecte ja ha facilitat més de 50.000 llocs 

de treball a més de 19.000 empreses ordinàries per a persones en risc 

d’exclusió. 

 

D’altra banda, l’Obra Social ”la Caixa” promou des dels seus orígens la 

participació de la gent gran en la societat amb l’objectiu de fomentar 

l’envelliment actiu i saludable, així com l’autonomia personal i el seu accés a 

les noves tecnologies. Més de 6 milions de persones han participat ja en 

aquestes activitats. 

 

A més, fora de les nostres fronteres l’entitat impulsa l’accés a la vacunació 

infantil de nens i nenes menors de 5 anys en països de renda baixa. Fins ara 

l’entitat ha contribuït a immunitzar més d’1,8 milions d’infants amb la vacuna 

pentavalent (contra la diftèria, tètanus, tos ferina, pneumònia-meningitis i 

hepatitis B). 

 

A més d’aquests programes, l’Obra Social ”la Caixa” impulsa altres projectes 

encaminats a cobrir diferents mancances socials: la prevenció del consum de 

drogues, la integració de persones immigrants, el foment del voluntariat, la 

concessió de microcrèdits i 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”.  

 
Més informació: 
 
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 
Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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