
 
 
 

 
 

 
 

Nota de premsa 

 

La campanya «Tots contra la pobresa 

infantil» recapta 200.000 euros destinats  

a entitats socials de suport a la infància 
 

La campanya solidària, impulsada per la Fundació Rosa Oriol en col·laboració 

amb l’Obra Social ”la Caixa”, inicia ara una nova etapa amb el suport de  

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i les penyes del FC Barcelona 

 
• En la primera fase de la campanya s’han recaptat 200.000 euros destinats a 

10 entitats socials del territori espanyol que treballen per la superació de la 

pobresa infantil. La majoria d’aquestes entitats participen en el programa 

CaixaProinfància, de l’Obra Social ”la Caixa”. 
 

• En la nova etapa que ara comença, es manté l’objectiu de sensibilitzar la 

població sobre aquesta problemàtica social que afecta un de cada quatre 

infants espanyols. Per això, se seguiran recaptant donatius que aniran 

destinats a 10 entitats socials més del país.  
 

 
Barcelona, 17 de març de 2015. La campanya solidària «Tots contra la pobresa 
infantil», impulsada per la Fundació Rosa Oriol amb la col·laboració de l’Obra Social 

”la Caixa”, continua creixent. Després d’una primera fase en la qual s’han recaptat 
200.000 euros, s’inicia ara una nova etapa que tindrà el suport dels Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya i les penyes del FC Barcelona. El propòsit principal 
d’aquesta segona fase és seguir conscienciant la ciutadania sobre la situació de risc 
d’exclusió social en què es troben un de cada quatre infants espanyols.  
 
Han estat presents en l’acte de presentació de la campanya Rosa Tous, presidenta de 
la Fundació Rosa Oriol; sor Lucía Caram, responsable de la Fundació; Marc Simón, 
director corporatiu de l’Àrea Social de la Fundació Bancària ”la Caixa”; Pere Mentruit, 
president de la Federació de Penyes Blaugranes, i Enric Ticó, president de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya. També hi ha assistit Pedro García Aguado, 
presentador de televisió i exjugador de waterpolo espanyol que, a través de  
l’Asociación Hermano Mayor, de la qual ostenta la presidència, ha contribuït des del 
començament a la campanya. 
 



 
 
 

 
 

 
 
En l’acte, a més de presentar la segona fase de la campanya, s’han lliurat els 200.000 
euros recaptats a les 10 entitats socials de diferents punts del territori espanyol que 
treballen per la superació de la pobresa infantil. Més de la meitat són coordinadores del 
programa CaixaProinfància de l’Obra Social ”la Caixa”: 
 

• Radio ECCA – Fundación Canaria (Illes Canàries) 

• Fundación Secretariado Gitano (Comunitat Valenciana) 

• Fundación Federico Ozanam (Aragó) 

• Mensajeros de la Paz (Madrid i Castella-la Manxa) 

• Asociación Hermano Mayor (Espanya) 

• Obra Social Sant Joan de Déu (Catalunya) 

• Fundación Cepaim (Múrcia) 

• Asociación de Desarrollo Comunitario Gazteleku (País Basc) 

• Fundació Rosa Oriol (Manresa, Catalunya) 

• Asociación Entre Amigos (Sevilla) 

 

A través del portal en línia www.todoscontralapobrezainfantil.com, la comunitat de 
Facebook «Tots contra la pobresa infantil» i el compte de Twitter, totes les 
persones que es vulguin sumar a la causa es poden adherir al manifest i col·laborar en 
aquesta iniciativa solidària. 
 

Com es pot col·laborar 
 
A través de la Fundació Bancària ”la Caixa”, les persones que vulguin poden fer un 
donatiu 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. 
 
Paral·lelament, també es pot col·laborar en aquesta iniciativa a través de la compra del 
llibre Tú ahorras, ¡ganamos todos!, de la Fundació Rosa Oriol, en el qual han 
col·laborat el Dr. Jordi Forés i la Fundació Alícia, amb pròleg de sor Lucía Caram. El 
llibre, editat per Plataforma Editorial, inclou un decàleg dels hàbits saludables i de 
l’exercici físic, i de com estalviar menjant bé. Plataforma Editorial cedeix el 4 % de les 
vendes netes d’aquest llibre a la Fundació Rosa Oriol, quantitat que se suma als drets 
d’autor que donen els autors de la mateixa fundació.  
 
 
  



 
 
 

 
 

 
Una altra manera de participar en la iniciativa és a través del Sopar Virtual Solidari. 
Per mitjà d’una aportació de 20 euros al compte esmentat abans de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, els comensals virtuals participaran en aquest sopar solidari amb la 
finalitat que puguin menjar altres persones.  
 
Els fons recaptats es destinaran a 10 entitats socials més del territori espanyol que 
treballen en programes contra la pobresa, la majoria també participants a 
CaixaProinfància. 
 

• Aldeas Infantiles SOS (Tenerife)  

• FISAT (València)  

• Kairós (Saragossa)  

• Asociación TRANS (Màlaga)  

• Fundación Adsis (Las Palmas)  

• Redes (Madrid)  

• Fundación Secretariado Gitano (Múrcia)  

• Fundación Instituto de Reinserción Social IReS (Barcelona)  

• Fundación Ekumene 

• Projecte Paidós, de Càritas (Barcelona) 

 

Fundació Rosa Oriol 

La Fundació Rosa Oriol va néixer gràcies a l'impuls de la Plataforma Ciutadana de 
Solidaritat, creada pel Convent Santa Clara de Manresa, a l'abril de 2009. Actualment, 
la Fundació porta a terme diferents campanyes de sensibilització i programes 
d'actuació per a millorar les condicions de vida i facilitar el ple desenvolupament de les 
persones en risc d'exclusió social. Totes aquestes iniciatives estan gestionades pel seu 
patronat així com per 250 voluntaris que, de manera desinteressada, dediquen el seu 
temps i els seus esforços al treball amb aquests col·lectius. 

 

CaixaProinfància 

CaixaProinfància, programa de l’Obra Social ”la Caixa” dirigit a famílies amb infants de 
0 a 16 anys en situació de vulnerabilitat, va facilitar ajudes a 56.875 menors de les 
principals ciutats espanyoles durant el 2014. El pressupost destinat a lluitar contra la 
pobresa infantil a través d’aquest projecte el 2014 es va elevar a 43,8 milions d’euros. 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 
Més informació:  

Paula Ferragut (paula.ferragut@inforpress.net) / Inforpress 93 419 06 30  
 

 


