
 

  
 

 
 

Nota de premsa 

 
 

L’entitat financera ha destinat més de 256 milions d’euros a l’atenció a famílies 
amb infants en situació de vulnerabilitat 

 
 

Jugadors de la selecció de bàsquet i l’Obra 
Social ”la Caixa” versionen el conte d’Els tres 
porquets per lluitar contra la pobresa infantil 

 
 

• Els internacionals Sergio Llull, Sergio Rodríguez i Xavi Rey 

protagonitzen el nou espot de l’Obra Social ”la Caixa” en el marc de 

la campanya comptaambmicontralapobresa.org, una iniciativa a 

favor de Save the Children dirigida als infants en situació de 

vulnerabilitat. 

 

• Els nostres internacionals mostren el seu costat més solidari 

adaptant, amb la seva peculiar visió i altes dosis d’humor, el conte 

d’Els tres porquets, que s’afegeix a la versió de Blancaneu i els set 

nans que ja van protagonitzar alguns dels seus companys a la 

selecció.  

 

• La seva participació en la campanya, fruit de l’acord de col·laboració 

entre CaixaBank i la Federació Espanyola de Bàsquet, se suma a la 

de set rostres famosos de la cultura, l’art i l’esport, com David 

Bisbal, Belén Rueda, Alejandro Sanz, Sara Baras, Xavi Hernández, 

Dani Pedrosa i Jorge Lorenzo. 

 

• 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 destinat més de 256 milions 

d’euros a atendre 215.309 infants en risc d’exclusió i les seves 

famílies. 

 

 

Madrid, 17 de setembre de 2013. «Hi havia un, dos i tres porquets que vivien 

encara a la casa de maons que el llop no havia pogut ensorrar amb les seves 



bufades. Però, tot i així, ell encara rondava per allà a prop, esperant que 

sortissin per la porta i poder-se’ls menjar».  

 

Així comença el nou espot de l’Obra Social ”la Caixa” per combatre la pobresa 

infantil, una versió molt particular del conte d’Els tres porquets protagonitzada 

pels jugadors de la selecció espanyola Sergio Llull, Sergio Rodríguez i Xavi 

Rey. Tots tres prenen ara el relleu d’alguns dels seus companys, com ara Ricky 

Rubio, José Manuel Calderón i Víctor Claver, que ja van fer possible l’adaptació 

del conte Blancaneu i els set nans.  

 

D’aquesta manera, Llull, Rodríguez i Rey fan una de les seves millors 

encistellades a favor dels més desafavorits participant de manera totalment 

desinteressada en la campanya de l’Obra Social ”la Caixa” 

comptaambmicontralapobresa.org, dirigida a lluitar contra la pobresa infantil 

a Espanya, un dels grans reptes socials d’avui. La seva participació en la 

campanya és fruit de l’acord de col·laboració entre CaixaBank i la Federació 

Espanyola de Bàsquet. 

 

El conte d’Els tres porquets conclou amb una moral important: «I aleshores es 

van adonar que no cal tenir ales per volar. Ni estar dormint per somiar. Tot és 

qüestió de creure fermament en alguna cosa, dedicar-hi temps i esforç i, com 

passa en tots els contes, al final, tard o d’hora, es complirà». 

 

A més de la selecció espanyola de bàsquet, aquesta iniciativa ha mobilitzat 

també set rostres famosos de la cultura, l’art i l’esport, que protagonitzen 

versions molt personals de grans clàssics de la literatura infantil. Professionals 

com la bailaora Sara Baras, el futbolista Xavi Hernández, l’actriu Belén 

Rueda, els cantants Alejandro Sanz i David Bisbal i els pilots Dani Pedrosa i 

Jorge Lorenzo s’han bolcat en aquest projecte a favor de Save the Children, 

una de les entitats de referència en l’atenció a la infància en situació de 

vulnerabilitat, i ho han fet revelant les seves dots interpretatives a l‘entorn dels 

grans clàssics de la literatura infantil.  

 

Totes les històries acaben amb un missatge solidari «Comptem amb tu perquè, 

entre tots, aconseguim que la frase «Heus ací que 1 de cada 4 infants del 

nostre país viu situacions difícils» sigui part d’una història que ja ningú no torni 

a explicar.» 

 

 

 

 



Més de 215.000 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 215.309 infants en risc d’exclusió, cosa que s’ha 

traduït en una inversió de més de 256 milions d’euros.  

 

La pobresa infantil a Espanya ha augmentat un 45 % des que va començar 

la crisi, el 2007, i això 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”. 

 

El 2013 ”la Caixa” destina 500 milions a la seva Obra Social per sisè any 

consecutiu. Aquesta quantitat situa ”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 lluita contra 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. 

 

 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”   
Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es  
http://www.obrasocial.lacaixa.es 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
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