
 

Nota de premsa 

 
Les activitats es duen a terme en un entorn natural i durant un període  

d’entre 5 i 15 dies 
 
 

Més de 5.400 infants en situació de 
vulnerabilitat participen en els campaments 

d’estiu de l’Obra Social ”la Caixa”  
 

• La iniciativa s’emmarca dins CaixaProinfància, el programa de 

l’Obra Social ”la Caixa” d’atenció i promoció de la infància en 

situació de pobresa i vulnerabilitat social, que s’adreça a llars 

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

social. 

 

• Entitats socials de les principals ciutats espanyoles 

s’encarreguen d’organitzar els campaments, als quals l’Obra 

Social destina més d’1,9 milions d’euros aquest any.  

 

• CaixaProinfància ha arribat a més de 212.000 infants i les seves 

famílies a tot Espanya des que es va posar en marxa el programa 

el 2007. 

 

 

Madrid, juliol del 2013. Un total de 5.454 infants en risc o situació 

d’exclusió participen en els campaments d’estiu promoguts per l’Obra Social 

”la Caixa” a les principals ciutats espanyoles (Barcelona, Bilbao, Madrid, 

Màlaga, Sevilla, València, Palma de Mallorca, Múrcia, Saragossa, Santa Cruz 

de Tenerife i Las Palmas de Gran Canaria). La iniciativa s’emmarca dins 

CaixaProinfància, el programa de l’Obra Social ”la Caixa” d’atenció a la 

infància en situació de pobresa i exclusió. 

 

Els campaments d’estiu tenen una durada d’entre 5 i 15 dies i estan organitzats 

per entitats socials de les principals ciutats espanyoles vinculades a 

CaixaProinfància. L’entitat financera destina aquest any 1,9 milions d’euros al 

seu desenvolupament. Durant els campaments, i en un entorn natural, els 

infants duen a terme un ampli ventall d’activitats, tant esportives i psicomotores 

com artístiques, lúdiques, socials, mediambientals i cognitives.  

 



Atenció integral 

 

CaixaProinfància busca trencar la línia de transmissió de la pobresa de 

pares a fills en afavorir el ple potencial i les capacitats dels menors. El 

programa s’adreça a la infància en situació de pobresa econòmica i 

vulnerabilitat social amb la finalitat de promoure i contribuir al seu 

desenvolupament d’una manera integral, amb l’impuls i el suport de polítiques 

de millora de l’equitat, la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per als 

menors i les seves famílies. 

 

Aquest programa es va posar en marxa el 2007 per donar resposta a les 

necessitats de les llars amb infants d’entre 0 i 16 anys en risc o situació 

d’exclusió, cosa que implica desenvolupar un pla de treball amb tota la família. 

Aquest abordatge integral de la pobresa infantil, centrat en el treball diari amb 

tot el nucli familiar, s’ha traduït en l’atenció d’un total de 212.928 infants, que 

significa una inversió de 249 milions d’euros per part de l’entitat financera.  

 

Un dels objectius fonamentals de CaixaProinfància és garantir la promoció 

socioeducativa del menor, ja que es considera que d’aquesta dependrà, en 

gran part, el seu benestar futur. Aquest objectiu es concreta en el 

desenvolupament de 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 

d’aquest col·lectiu en facilitar el seu accés a béns bàsics (alimentació, 

productes d’higiene, equipament escolar, ulleres i audiòfons).  

 

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


