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El 2014, l’entitat destina 2,7 milions d’euros a la lluita contra la pobresa infantil i 
a la promoció de la convivència ciutadana intercultural a Saragossa 

 
L’Obra Social ”la Caixa” i l’Ajuntament de 
Saragossa intensifiquen els seus esforços  

en l’atenció a col·lectius desafavorits 
 
 

• Ambdues institucions han renovat aquest matí dos convenis que 

preveuen l’impuls del programa CaixaProinfància i del Projecte 

d’Intervenció Comunitària Intercultural.  
  

• Es dóna prioritat a dues línies d’actuació a la ciutat: la lluita 

contra la pobresa infantil i la promoció de la convivència 

ciutadana intercultural. 

 

• El programa CaixaProinfància, que va atendre 2.538 infants de 

Saragossa en risc o situació d’exclusió el 2013, ampliarà el seu 

radi d’actuació al barri de l’Arrabal, amb la col·laboració del 

consistori i les entitats socials.  
 

 

Saragossa, 30 de gener de 2014. L’alcalde de Saragossa, Juan Alberto 

Belloch; el conseller d’Acció Social, Roberto Fernández; el director general de 
la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, i el director territorial de ”la Caixa” a 
Navarra, Aragó i la Rioja, Raúl Marqueta, han signat dos convenis de 
col·laboració que preveuen l’impuls d’actuacions socials a l’entorn de la lluita 

contra la pobresa infantil i a favor de la promoció de la convivència 

ciutadana intercultural. 
 

Els convenis estableixen l’aportació de 2,7 milions d’euros per al 
desenvolupament d’aquests programes a Saragossa al llarg del curs 2013-
2014. Així, es destinaran 2.612.000 euros al programa CaixaProinfància i 
85.000 euros al Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural. 
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Amb aquests acords, les dues institucions volen intensificar i reforçar el seu 
compromís amb l’atenció a col·lectius desafavorits a Saragossa, especialment 
considerant la conjuntura actual. 
 
 
Dues grans línies d’acció social 

 
CaixaProinfància, el programa de l’Obra Social ”la Caixa” d’atenció a la infància 
en situació de pobresa i exclusió, va atendre 2.538 infants saragossans el 
2013. Col·laboren en aquesta iniciativa l’Ajuntament de Saragossa i 21 entitats 

socials, coordinades per la Fundació Federico Ozanam, Hijas de la Caridad i 
YMCA. 
 
El programa es va iniciar el 2007 per donar resposta a les necessitats de les 
famílies amb infants d’entre 0 i 16 anys en risc o situació d’exclusió, cosa que 
comporta el desenvolupament d’un pla de treball amb tota la família. Aquest 
enfocament integral de la pobresa infantil s’ha traduït en l’atenció a un total de 
1.401 famílies a la ciutat de Saragossa al llarg del 2013. 
 
La voluntat del programa és oferir una atenció integral, continuada i de llarg 
recorregut, per la qual cosa el 80 % de les famílies saragossanes ateses el 
2012 han continuat el programa al llarg del 2013. 
 
Fruit del treball conjunt amb l’Administració pública i el tercer sector, s’ha 
desenvolupat un model de treball en xarxa en què els recursos del programa 
CaixaProinfància se sumen a la cartera de serveis de la ciutat, de manera que 
es detecten noves zones d’actuació prioritària. És per això que durant el 2014, 
CaixaProinfància amplia el seu radi d’actuació al barri de l’Arrabal amb 
l’objectiu d’intensificar la seva actuació en àrees amb més incidència 
d’infància en risc o situació d’exclusió. 
 
 

Gestió positiva en el foment de la convivència intercultural 

 
El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural és impulsat per l’Obra 
Social ”la Caixa” des del 2010 a 17 barris i municipis d’Espanya en 
col·laboració amb diferents entitats socials. La iniciativa consisteix en una 
intervenció preventiva i promocional que fomenta les relacions interculturals, 
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afavoreix la cohesió social i, en definitiva, pretén l’apoderament de la societat 
en l’assoliment de la convivència i el desenvolupament comunitari. 
 
N’és una prova el fet que, després de tres anys de treball en la gestió positiva 

de la convivència intercultural i en l’impuls d’un conjunt d’accions locals a 
favor de la cohesió social en el barri històric de Saragossa, el Projecte 

d’Intervenció Comunitària Intercultural reforci el seu compromís per seguir 
desenvolupant les seves línies d’actuació. La Fundació Federico Ozanam 
continuarà duent a terme la iniciativa juntament amb els protagonistes del 
territori: Administració, recursos tècnics i ciutadania  

 
Com a resultat del procés comunitari en desenvolupament, el barri històric 
progressa com un barri socialment responsable i es consolida com un lloc on 
es pot viure millor: s’enforteix l’activitat comercial i empresarial mitjançant la 
col·laboració entre veïns i institucions, es reforça la identitat de barri i la 
convivència entre les persones, i es fomenta la interculturalitat i la sostenibilitat 
com a valors afegits. Per això, s’aposta per consolidar el treball en xarxa des 
d’espais compartits com l’Espai Comunitari de Relació i es reforça l’acció 
cultural per avivar la convivència intercultural mitjançant l’activació de 
l’estratègia de participació infantil o d’espais com l’Escola de Circ Social 

del barri històric. 
 
D’altra banda, el barri històric serà pioner en l’elaboració d’un estudi compartit 
entre tots els agents socials sobre alimentació i nutrició infantil, amb vista a 
millorar el benestar i l’atenció a les famílies amb dificultats socials. 
 

L’Obra Social, l’ànima de ”la Caixa” 
 

”la Caixa” aposta un any més per renovar el seu compromís social i ofereix 
suport a milers de projectes solidaris que volen donar resposta a les 
necessitats emergents de la nostra societat. El desenvolupament de programes 
de caràcter social, adequats a aquestes necessitats socials en el context 
actual, concentra la major part de la inversió. La superació de la pobresa 
infantil, el foment de l’ocupació entre col·lectius amb dificultats, l’envelliment 
actiu i saludable de les persones grans i l’atenció a persones amb malalties 
avançades continuen sent les línies prioritàries de treball. 
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A més de les iniciatives esmentades, ”la Caixa” n’impulsa d’altres dirigides a 
cobrir diferents mancances i problemàtiques socials, com ara la prevenció del 
consum de grogues, l’accés a l’habitatge, el foment de la diversitat i la 
interculturalitat com un valor social positiu, el foment del voluntariat, la 
concessió de microcrèdits i la cooperació internacional. Aquests objectius, 
juntament amb el suport a l’educació i la recerca, la conservació del medi 
ambient i la divulgació de la cultura com a instrument de cohesió social, 
completen els objectius essencials de l’Obra Social ”la Caixa”. 
 
 
Més informació: 
Departament de comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Neus Contreras: 934 046 073 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
Ariadna Puig Ninou: 934 044 095 / apuig@fundaciolacaixa.es 
 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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