
 

 
 
 

Nota de premsa 

 
 

L’entitat financera ha destinat més de 200 milions d’euros a l’atenció a 
famílies amb infants en situació de vulnerabilitat 

 
 

Sis cares famoses donen suport a la nova 
campanya de l’Obra Social ”la Caixa” per 

lluitar contra la pobresa infantil  
 
 

• David Bisbal, Belén Rueda, Alejandro Sanz, Sara Baras, Jorge 

Lorenzo i Xavi Hernández fan versions de contes infantils per a 

comptaambmicontralapobresa.org, una iniciativa en favor de Save 

the Children adreçada als infants en situació de vulnerabilitat.  

 

• Aquests famosos dels àmbits de la cultura i l’esport reinterpreten 

Conte de Nadal, El flautista d’Hamelín, La bella dorment, La llegenda 

de Sant Jordi, La Ventafocs i Pinotxo.  

 

• La lluita contra la pobresa infantil és una línia d’actuació prioritària 

per a l’Obra Social ”la Caixa”, especialment en la conjuntura actual. 

Des de l’any 2007, l’entitat financera ha atès més de 200.000 infants 

en risc d’exclusió.  

 

• La pobresa infantil a Espanya ha augmentat un 45% des del 

començament de la crisi, l’any 2007, fet que situa Espanya al 

capdavant dels països de la Unió Europea amb més risc per als 

menors d’edat, segons un estudi de l’Observatori Social d’Espanya 

(OSE) impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”. 

 

 

Barcelona, 11 de desembre de 2012. “Comptem amb tu per fer que, entre 

tots, aconseguim que la frase «Vet aquí que 1 de cada 4 nens de casa nostra 

viu situacions difícils» formi part d’una història que ningú no hagi de tornar a 

explicar mai més”. Amb aquest desig per al Nadal de l’any 2012, l’Obra 

Social ”la Caixa” llança comptaambmicontralapobresa.org, una campanya 



adreçada a lluitar contra la pobresa infantil a Espanya, un dels grans reptes 

socials actualment.  

 

La iniciativa ha mobilitzat, de manera desinteressada, famosos de la cultura i 

l’esport que protagonitzen versions molt personals de grans clàssics de la 

literatura infantil. Professionals com el pilot Jorge Lorenzo, la bailaora Sara 

Baras, el futbolista Xavi Hernández, l’actriu Belén Rueda i els cantants 

Alejandro Sanz i David Bisbal s’han abocat en aquest projecte en favor de 

Save the Children, una de les entitats de referència en l’atenció a la infància en 

situació de vulnerabilitat.  

 

“Crec que és molt important conscienciar la gent perquè hi aporti el seu granet 

de sorra, ja que qualsevol ajuda és important”, afirma Sara Baras respecte a la 

seva participació en aquesta iniciativa. “La solidaritat mai no hauria d’estar en 

crisi”, hi afegeix Belén Rueda.  

 

La campanya es posa en marxa avui amb el llançament dels contes 

protagonitzats per David Bisbal, Jorge Lorenzo i Belén Rueda. El 19 de 

desembre serà el torn d’Alejandro Sanz, a qui seguiran Xavi Hernández i Sara 

Baras.  

 

 

Guitarres que parlen, Ventafocs que ballen 

 

La bailaora Sara Baras ha adaptat de forma admirable La Ventafocs, mentre 

que el capità del FC Barcelona i de la Selecció Espanyola de Futbol, Xavi 

Hernández, ambaixador de l’Obra Social des del gener d’enguany, ens 

descobreix les habilitats futbolístiques del flautista d’Hamelín. El cantant 

Alejandro Sanz, d’altra banda, ha convertit l’entranyable Pinotxo en una 

guitarra i el pilot Jorge Lorenzo és l’encarregat de revisitar la llegenda de Sant 

Jordi. 

 

“Des d’aleshores, es van començar a escriure una infinitat de contes, en totes 

les llengües i per tots els racons del món, perquè mai més cap nen es quedés 

sense dormir.” Què va motivar aquest canvi? L’Obra Social ”la Caixa” convida a 

descobrir-ho amb l’adaptació del conte de La Bella Dorment que protagonitza 

per a comptaambmicontralapobresa.org l’actriu Belén Rueda.  

 

Tampoc no hi podia faltar, en aquesta època de l’any, una bella història de 

Charles Dickens, Conte de Nadal. El cantant David Bisbal és el protagonista 



d’una nova versió d’aquest clàssic creada per conscienciar contra la pobresa 

infantil. 

 

Més de 200.000 infants atesos  

 

La lluita contra la pobresa infantil és una línia d’actuació prioritària per a l’Obra 

Social ”la Caixa”, especialment en la conjuntura actual. Des de l’any 2007, 

l’entitat financera ha atès més de 200.000 nens en risc d’exclusió, la qual cosa 

s’ha traduït en una inversió de més de 200 milions d’euros.  

 

La pobresa infantil a Espanya ha augmentat un 45% des del començament 

de la crisi, l’any 2007, fet que situa Espanya al capdavant dels països de la 

Unió Europea amb més risc per als menors d’edat, segons un estudi de 

l’Observatori Social d’Espanya (OSE) impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”. 

 

”la Caixa” destina 500 milions a la seva Obra Social aquest 2012 per cinquè 

any consecutiu. Aquesta quantitat posiciona ”la Caixa” com la primera fundació 

privada d’Espanya per volum de pressupost i com una de les més importants 

del món. El desenvolupament de programes de caràcter social constitueix la 

prioritat fonamental. La superació de la pobresa infantil a Espanya, el foment de 

l’ocupació entre col·lectius amb dificultats, l’atenció a persones amb malalties 

avançades i la promoció de l’envelliment actiu i saludable són les línies de 

treball més destacades. 

 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
http://www.obrasocial.lacaixa.es 
 
Sala de premsa multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


