
 

 

Nota de premsa 

 
 

L’entitat financera ha destinat més de 247 milions d’euros al desenvolupament 
de la iniciativa a les principals ciutats espanyoles 

 
 

L’Obra Social ”la Caixa” facilita ajudes  
a més de 200.000 infants en risc  
d’exclusió i a les seves famílies  

 
 

• El programa CaixaProinfància, d’atenció i promoció de la 

infància en situació de pobresa i vulnerabilitat social, s’adreça 

a famílies amb nens i nenes de 0 a 16 anys en risc d’exclusió 

social. 

 

• CaixaProinfància ha beneficiat 210.254 infants i les seves 

famílies, que ja són 123.241, a les principals ciutats 

espanyoles: Barcelona, Bilbao, Madrid, Màlaga, Múrcia, Sevilla, 

València i Saragossa, a més de Mallorca, Illes Canàries i el 

municipi murcià de Lorca per la seva situació després del 

terratrèmol del 2011. 

 

• Sis anys després de la posada en marxa de CaixaProinfància, i 

amb el programa plenament consolidat, l’Obra Social ”la 

Caixa” se centra ara a garantir l’atenció integral a les famílies 

que reben les ajudes. 

 

• L’entitat financera posa a disposició d’aquestes famílies una 

sèrie d’ajudes adreçades a reforç educatiu, suport psicològic, 

centres oberts, escoles d’estiu i campaments. Entre aquestes 

prestacions, també s’inclouen les que faciliten l’accés a béns 

bàsics (alimentació, productes d’higiene, equipament escolar, 

ulleres i audiòfons). 
 

 

Madrid, 16 de maig de 2013. El programa CaixaProinfància, adreçat a famílies 

amb nens i nenes de 0 a 16 anys en situació de vulnerabilitat, ha atès un total 

de 210.254 menors i 123.241 llars des que es va posar en marxa el 2007. 



  

La iniciativa de l’entitat financera vol trencar el cercle de la pobresa 

hereditària amb l’objectiu de garantir que, malgrat les dificultats, aquests 

infants tinguin la porta oberta a un futur millor i amb les mateixes oportunitats 

que els altres. 

 

Sis anys després de la posada en marxa de CaixaProinfància, i amb el 

programa plenament consolidat, l’Obra Social ”la Caixa” se centra ara a 

garantir l’atenció integral a les famílies que reben ajudes a les principals 

ciutats espanyoles: Barcelona, Bilbao, Madrid, Màlaga, Múrcia, Sevilla, 

València i Saragossa, a més de Mallorca, Illes Canàries i el municipi murcià de 

Lorca per la seva situació després del terratrèmol del 2011. 

 

 

Cinc grans línies de treball 

 

Un dels objectius fonamentals de CaixaProinfància és garantir la promoció 

socioeducativa del menor, ja que d’aquesta dependrà, en gran part, el seu 

benestar futur. Així, es duen a terme cinc grans línies de treball:  

 

- Reforç educatiu. 

- Educació no formal i temps lliure. 

- Suport educatiu familiar. 

- Atenció i teràpia psicosocial. 

- Promoció de la salut. 

 

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

facilitant l’accés a béns bàsics (alimentació, productes d’higiene, 

equipament escolar, ulleres i audiòfons).  

 

 

Teixit d’aliances amb entitats socials 

 

L’Obra Social ”la Caixa” és la impulsora del programa, i 344 entitats socials 

són les responsables d’implementar CaixaProinfància a les diferents ciutats.  

 

Totes aquestes organitzacions treballen amb la premissa que els infants d’avui 

són els adults que formaran la societat de demà, de manera que l’atenció a la 

infància no és només determinant per aconseguir el seu benestar, sinó també 

per construir una societat futura més justa.  

 



”la Caixa” ha destinat 247 milions d’euros al desenvolupament del programa 

des del 2007.  

 

 

Aliança estratègica contra la pobresa infantil 

 

En el marc de CaixaProinfància, l’Obra Social ”la Caixa” impulsa una aliança 

estratègica contra la pobresa infantil que aglutina el sector privat, 

l’Administració pública i el tercer sector.  

 

Concretament, l’Obra Social, les 344 entitats socials col·laboradores i els 

ajuntaments de les ciutats on es desenvolupa CaixaProinfància es proposen 

identificar i analitzar conjuntament la distribució territorial de les situacions de 

vulnerabilitat social que afecten menors i les seves famílies, i que exigeixen, 

més enllà de l’atenció de necessitats puntuals, un plantejament global 

d’actuació.  

 

Els diferents actors implicats en aquesta iniciativa 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 destinats 

a aquestes famílies.  

 

D’aquesta manera, el sector privat, l’Administració pública i el tercer sector 

coordinen esforços per optimitzar l’aplicació del programa CaixaProinfància, 

amb l’objectiu de facilitar la millora de la situació dels infants i les seves 

famílies, com també el desenvolupament de les competències i el compromís 

necessaris per donar-los autonomia en aquest procés de millora.  

 

 

Més informació:  
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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