
 

 

 

 

 

 

Nota de premsa 

 

Entitats socials i personalitats de diferents 
àmbits s’uneixen per combatre la pobresa 

infantil a tot l’Estat 
 
 

• La Fundació Rosa Oriol ha posat en marxa avui una iniciativa solidària que, 
sota el lema «Tots contra la pobresa infantil», vol sensibilitzar la població 
espanyola sobre aquesta problemàtica social creixent. 
 

• Durant l’acte de presentació, s’ha llegit un manifest amb la finalitat que 
ciutadans, empreses i administracions aportin el seu gra de sorra a aquesta 
causa solidària a través de www.todoscontralapobrezainfantil.com 
 

• Els fons recaptats es destinaran a diferents entitats del territori espanyol 
que treballen en programes contra la pobresa infantil. 
 

• La campanya arrenca amb un donatiu inicial de 12.000 euros de l’Obra 
Social ”la Caixa”. 

 
 
Barcelona, 30 de setembre de 2014. Un de cada quatre infants espanyols viu en 
condicions de pobresa i exclusió social; així, Espanya és el segon país amb l’índex més 
alt de pobresa infantil de la Unió Europea, darrere de Romania. Amb la finalitat de 
conscienciar la ciutadania espanyola sobre aquesta realitat, la Fundació Rosa Oriol, 
amb la col·laboració de l’Obra Social ”la Caixa” i el suport d’entitats i personalitats de 
diferents àmbits, ha presentat avui la campanya «Tots contra la pobresa infantil».  
 
Han estat presents en l’acte Rosa Oriol, presidenta honorífica de la Fundació Rosa 
Oriol; sor Lucía Caram, responsable de la Fundació; Gabriel Prat, patró de la 
Fundació; Jaume Farré, subdirector general de l’Àrea Social de l’Obra Social 
”la Caixa”; el pare Ángel Garcia, president de la Fundació Mensajeros de la Paz; Toni 
Massanés, director general de la Fundació Alícia, i el Dr. Jordi Forés, col·laborador 
del llibre Tú ahorras, ¡ganamos todos!, entre d’altres.  
 
«Avui és un dia molt especial per a la Fundació Rosa Oriol, ja que posem en marxa una 
iniciativa a tot el territori espanyol que persegueix un objectiu molt ambiciós», ha 
manifestat Rosa Oriol en el transcurs de l’esdeveniment. «Per això, vull donar les 



 

 

 

 

 

gràcies a totes les entitats i personalitats que ja s’han sumat a aquesta campanya, ja 
que sense el seu suport res del que estem aconseguint seria possible», ha afegit. 
 
Tot seguit, sor Lucía Caram ha remarcat la idea introduïda per Rosa Oriol i ha afirmat: 
«La importància de mobilitzar-se contra la pobresa infantil és crucial perquè tant els 
nens com les nenes del nostre país puguin viure i créixer amb dignitat». 
 

D’altra banda, Jaume Farré ha assegurat: «Projectes socials com aquests segueixen la 
línia de treball del programa Caixa ProInfància de l’Obra Social “la Caixa”. L’entitat se 
suma a la campanya aportant una donació inicial de 12.000 euros i posant a disposició 
dels clients de “la Caixa” canals de col·laboració i donació – microdonatius, programa 
de punts estrelles i SMS -». 
 
Durant l’acte, el presentador de televisió i exjugador de waterpolo espanyol Pedro 
García Aguado ha llegit el manifest Tots contra la pobresa infantil, amb la finalitat 
que ciutadans, empreses i administracions aportin el seu gra de sorra a aquesta 
iniciativa per tal que cada vegada siguin més els que se sumen a la causa solidària. A 
través de www.todoscontralapobrezainfantil.com, la comunitat de Facebook «Tots 
contra la pobresa infantil» i el compte de Twitter, totes les persones que es vulguin 
adherir a la causa poden unir-se al manifest i col·laborar en aquesta iniciativa solidària. 
 
Com s’hi pot col·laborar? 
 
Els ciutadans i les entitats que vulguin participar en aquesta campanya solidària tindran 
l’oportunitat de fer-ho a través de diferents accions que es duran a terme des d’aquest 
mes d’octubre i fins al 31 de gener de 2015. 
 
Una de les maneres de contribuir a aquesta iniciativa és a través de la compra del llibre 
Tú ahorras, ¡ganamos todos!, de la Fundació Rosa Oriol, que ha comptat amb la 
col·laboració del Dr. Jordi Forés i la Fundació Alícia, i que inclou un pròleg de sor Lucía 
Caram. El llibre, editat per Plataforma Editorial, conté un decàleg d’hàbits saludables i 
exercici físic, i també consells per estalviar menjant bé. 
 
Així mateix, una altra manera de participar en la campanya és a través del Sopar 
Virtual Solidari. Mitjançant una aportació de 20 euros al compte 2100-5000-52-
0200078599, els comensals virtuals participaran en aquest sopar solidari amb la 
finalitat que altres persones puguin menjar.  
 
Per mitjà de l’Obra Social ”la Caixa”, tothom qui vulgui pot fer un donatiu a aquest 
projecte, sigui a través del compte bancari 2100-5000-52-0200078599 o bé mitjançant 
l’enviament d’un missatge de text amb la paraula «Ajuda» o «Ayuda» al número 28029.  
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
Els fons recaptats es destinaran a diferents entitats del territori espanyol que treballen 
en programes contra la pobresa. N’és una Mensajeros de la Paz. El seu president, el 
pare Ángel Garcia, ha volgut agrair durant la presentació de la campanya la tasca que 
ha dut a terme la Fundació posant en marxa una iniciativa d’aquestes dimensions. En 
aquest sentit ha declarat: «Aquest tipus de col·laboracions són necessàries per tal que 
es coneguin els nostres projectes». 
 
Entitats receptores: 
 

• Fundació Privada Rosa Oriol (Manresa): lloguer per a famílies amb infants; 
pagament de comptadors; beques de menjador; projecte educatiu Ambúrnia, Els 
Horts i El Cosidor; i Plataforma dels Aliments (www.fundaciorosaoriol.org). 
 

• Mensajeros de la Paz (Madrid, Lleó i Toledo): suport escolar, menjadors 
infantils i atenció a famílies amb infants en exclusió social 
(http://www.mensajerosdelapaz.com). 
 

• Sant Joan de Déu, projecte Respir (Catalunya): suport a infants que pateixen 
malalties i que no tenen cobertes les necessitats bàsiques per poder seguir els 
seus tractaments (http://www.obrasocialsantjoandedeu.org/ca/infancia). 
 

• Entre Amigos (Sevilla): http://www.asociacionentreamigos.com. 
 

• Asociación de Desarrollo Comunitario Gazteleku (País Basc): 
http://www.gazteleku.org. 
 

• Fundación Secretariado Gitano (Comunitat Valenciana): 
http://www.gitanos.org. 
 

• Fundación Federico Ozanam (Saragossa, Aragó): http://www.ozanam.es. 
 

• Fundación CEPAIM (Múrcia): http://cepaim.org/. 

 

Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Ariadna Puig: 934 044 095 apuig@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia:  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 


