
 

 

Nota de premsa 

 
 

L’acord permet intensificar la col·laboració entre ambdues institucions per 
atendre famílies amb menors en situació de vulnerabilitat 

 
 

L’Obra Social "la Caixa" i l’Ajuntament de 
l’Hospitalet sumen esforços en la lluita 

contra la pobresa infantil 
 

 

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

marc de CaixaProinfància, el programa d'atenció a la infància en 

situació de pobresa i exclusió impulsat per l'Obra Social "la 

Caixa" des de 2007 i que ja ha atès 2.915 nens i nenes a 

l’Hospitalet de Llobregat. L’any 2012 aquesta xifra va pujar a 

1.446 infants. 

 

• L'Obra Social i l'Ajuntament coordinaran esforços per optimitzar 

l'aplicació del programa CaixaProinfància amb l'objectiu de 

facilitar tant la millora de la situació dels menors i les seves 

famílies com el desenvolupament de les competències i el 

compromís necessaris que els aportin autonomia en aquest 

procés de millora. 

 

• CaixaProinfància ha arribat a 2.052 famílies de l’Hospitalet, la 

qual cosa es tradueix en una inversió de quatre milions d'euros 

per part de l'entitat financera. El programa es desenvolupa a les 

principals ciutats espanyoles i les seves àrees metropolitanes: 

Barcelona, Bilbao, Madrid, Màlaga, Múrcia, Sevilla, València i 

Saragossa, a més de Mallorca i les Illes Canàries. A aquestes cal 

afegir el municipi murcià de Llorca, arran del terratrèmol de 

2011.  

 

• Aquest acord suma la col·laboració d’ambdues institucions en 

l’acompanyament a famílies amb nens en situació de 

vulnerabilitat de diferents barris mitjançant tres grans línies 

d’actuació: projectes d’atenció social a la petita infància, 



projectes de suport a la conciliació de la vida laboral i familiar i 

projectes per a joves. 
 

L’Hospitalet de Llobregat, 14 de    febrer de 2013. – L’alcaldessa de 

l’Hospitalet, Núria Marín, i el director general de la Fundació "la Caixa", Jaume 

Lanaspa, han signat un acord destinat a potenciar i garantir els projectes 

impulsats a la ciutat 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 l’Hospitalet de Llobregat, i que 

requereixen, més enllà de l'atenció de necessitats puntuals, un plantejament 

global d'actuació que incideixi de forma integral en la transformació i millora 

de la realitat de la infància i la família. 

 

Ambdues institucions es comprometen també 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 adreçats a aquestes famílies. 

 

L’acord signat avui permet intensificar la col·laboració entre l’Obra Social i 

l’Ajuntament, que ja desenvolupen plegats projectes d’acompanyament a 

famílies amb menors en situació de vulnerabilitat de diferents barris. Ho fan 

mitjançant tres grans línies d’actuació: projectes d’atenció social a la petita 

infància, projectes de suport a la conciliació de la vida laboral i familiar i 

projectes per a joves. 

  

A més, l’Obra Social "la Caixa" col·labora amb el Projecte Paidós, impulsat per 

Cáritas Diocesana, per prevenir la pobresa infantil a diferents ciutats, entre les 

quals l’Hospitalet. L’entitat financera destina 100.000 euros al conjunt del 

projecte.  

 

 

CaixaProinfància: més de 2.900 infants atesos a l’Hospitalet 

 

El programa CaixaProinfància busca trencar la transmissió de la pobresa de 

pares a fills i afavorir el ple desenvolupament del potencial i les capacitats dels 

més petits, independentment de les seves circumstàncies, donant suport a les 

polítiques de millora de l'equitat, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats per 

a la infància i les seves famílies. 

 



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

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

situació d'exclusió, intentant garantir que, malgrat les dificultats, tinguin la porta 

oberta a un futur millor i gaudeixin de les mateixes oportunitats que tots els 

altres. 

 

Això deriva en el desenvolupament d'un pla de treball amb tota la família, cosa  

que s'ha traduït en l'atenció d'un total de 2.915 infants i 2.052 famílies a 

l’Hospitalet de Llobregat. Durant el 2012, el programa va atendre 1.446 menors 

de la ciutat i 1.073 llars.  

 

Amb l’objectiu de garantir la promoció socioeducativa dels més petits, entenent 

que d’aquesta depèn, en bona mesura, el seu benestar futur, CaixaProinfància  

desenvolupa 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” 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).  

 

 

Teixit d’entitats socials 

 

CaixaProinfància es planteja com un projecte ampli de transformació i millora 

en el qual estan compresos diversos agents socials, institucions i 

administracions públiques de cada territori. 

  

L'Obra Social "la Caixa" és la impulsora del programa, mentre que 97 entitats 

socials s'encarreguen de coordinar i implementar CaixaProinfància a 

Barcelona i àrea metropolitana, coordinades per Cáritas Diocesana de 

Barcelona, Casal dels Infants, APSEC, FEDAIA i Save the Children Barcelona. 

 

Atès que aquestes organitzacions són les que millor coneixen les necessitats 

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

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

de contribuir que l'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 al més normalitzada possible. 

 

El programa proposa un model d'acció social, de manera que 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 i 

de valorar globalment les necessitats del menor. 

 

"la Caixa" ha invertit 4 milions d'euros en el desenvolupament i l'ampliació 

dels serveis socials que s'ofereixen a l’Hospitalet de Llobregat. 

 

 

Ajuts municipals  

 

Durant el curs 2011-2012, l’Ajuntament de l’Hospitalet va fer derivacions 

d’infants i famílies a diferents entitats del territori, que van representar la 

tramitació de 1.180 ajuts (entre béns i serveis) per un import aproximat de 

250.000 euros. No obstant això, i tenint en compte que els ajuts poden ser 

gestionats per altres entitats, es preveu que durant el curs 2012-2013 els 

adreçats a la població de l’Hospitalet poden arribar a un milió d’euros.  

 

D’altra banda, l’Ajuntament ha avançat al Consell Comarcal del Barcelonès la 

quantitat de 218.000 euros, corresponents al 50% dels ajuts individuals de 

menjador atorgats als alumnes de les escoles del municipi pel que fa al primer 

trimestre del curs 2012-2013. A l’Hospitalet, es van destinar al curs 2011-2012 

un total d’1.370.341 euros a beques menjador, per a 2.360 alumnes. El curs 

2012-2013 es destinen 1.275.525 euros a beques menjador, per a 2.294 

alumnes. 

 
 
Per a més informació:  
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   
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/ 

 

 


