
 
Dossier de premsa 

 
 

L’entitat ha invertit més de 15 milions d’euros en el programa CaixaProinfància, adreçat 
a les llars amb nens fins a 16 anys en risc d’exclusió social  

 
 

L’Obra Social "la Caixa" ajuda més de 30.000 
nens de Madrid i les seves famílies a sortir 

de la pobresa  
 
 

• El programa de superació de la pobresa infantil de l’Obra Social "la 
Caixa", CaixaProinfància, ha arribat a 30.942 nens de Madrid i 71.067 
familiars des que es va posar en marxa ara fa més d’un any. Aquesta 
dada situa Madrid com la ciutat on l’entitat ha atès més famílies amb 
menors que viuen en situació de dificultat, així com l’indret on s’han 
concedit més ajuts (66.610).   

 
• En la meitat dels casos, són llars monoparentals en què un adult sol 

(generalment la mare) amb fills al seu càrrec lluita per sortir endavant. 
Pel que fa al lloc de naixement, bona part dels nens que reben ajudes de 
l’Obra Social “la Caixa”–el 80,3%– ha nascut a Espanya, seguits pels 
nascuts al Marroc, Equador i Bolívia.  

 
• En els últims tres mesos, com a conseqüència de la crisi, el nombre de 

menors que reben suport del programa s’ha incrementat un 21%. Si 
observem l’evolució al llarg de l’últim mig any, el percentatge augmenta 
fins a superar el 30%.  

 
• El programa es desplega a la capital de la mà de cinc entitats gestores: 

Cáritas Diocesana de Madrid, Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo 
Libre de Vallecas, Fundación Tomillo, Redes Sociedad Cooperativa i 
Save the Children. Alhora, aquestes treballen en xarxa amb altres 
associacions, fet que fa pujar fins a una trentena el nombre d’entitats 
que col·laboren amb “la Caixa”.  

 
• Des de CaixaProinfància es considera que la feina diària amb l’entorn 

familiar és decisiva; un dels objectius fonamentals és garantir la 
promoció social i educativa del nen. L’entitat també mira de contribuir a 
millorar la renda familiar, tot facilitant l’accés a béns bàsics.  



Madrid, 6 de març de 2009. – Espanya és un dels països de l’Unió Europea 
amb una taxa de pobresa infantil més elevada, segons diferents organitzacions 
nacionals i internacionals. Aquesta problemàtica, agreujada per la conjuntura 
econòmica actual, és especialment urgent en els grans nuclis urbans, com ara 
Madrid i la seva àrea metropolitana.  
 
Conscient d’aquesta realitat i de la possibilitat de canviar-la si esdevé una 
responsabilitat col·lectiva, l’Obra Social “la Caixa” treballa amb les famílies amb 
fills en risc d’exclusió social a tot Espanya a través del programa 
CaixaProinfància. A Madrid i la seva àrea metropolitana, concretament, la 
iniciativa, que s’adreça a llars amb menors d’entre 0 i 16 anys, ha ajudat 30.942 
nens a tirar endavant.   
 
En aquest marc, el director general de la Fundació “la Caixa”, Jaime Lanaspa; 
la directora del Centro de Actividades Pedagógicas de la Fundación Tomillo, 
Paloma Garrido; el director de la Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo 
Libre de Vallecas, Jorge Hermida; el coordinador institucional de 
CaixaProinfància a Redes Sociedad Cooperativa, José Luis Graus; i la 
secretària de la fundació Save the Children i membre del patronat de Save the 
Children, Mª Jesús Mohedano, han presentat avui a la capital el balanç de 
CaixaProinfància, el programa d’ajuts familiars de l’Obra Social “la Caixa”, que 
funciona des de fa més d’un any.   
 
L’objectiu de “la Caixa” és garantir que, malgrat les dificultats, aquests nens 
tinguin la porta oberta a un futur millor i gaudeixin de les mateixes oportunitats 
que la resta. A més, gràcies al seu compromís amb aquests col·lectius, l’entitat 
s’ha pogut apropar a les llars on viuen menors en situació d’exclusió social o en 
risc de caure-hi, la qual cosa ha permès conèixer de primera mà les seves 
característiques i necessitats. Una experiència que constata la importància del 
suport a les famílies per tal de trencar l’espiral de pobresa i evitar que es 
perpetuï de generació en generació.  
 
 
Un impuls per a les famílies amb dificultats 
 
És de domini públic que l’entorn en el qual creix un nen determina el seu 
desenvolupament com a persona i, per tant, les seves expectatives de futur. A 
partir d’aquesta evidència, des del programa CaixaProinfància es considera 
decisiva la feina diària amb tota la família. És a dir, amb el nen com a eix de 
l’actuació, però sense perdre de vista el seu entorn més immediat. Aquest 
enfocament integral per part de l’Obra Social “la Caixa” fa que es treballi amb 
71.067 familiars a Madrid i la seva àrea metropolitana.  
 
Les característiques concretes d’aquestes llars mostren la dimensió actual de la 
pobresa. En gairebé la meitat dels casos (45,3%) són famílies monoparentals, 
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SITUACIÓN FAMILIAR

en les quals un adult sol (generalment la mare) amb fills al seu càrrec lluita per 
sortir endavant. Les famílies nombroses (amb tres o més fills) són un altre dels 
principals col·lectius que reben ajuts de l’Obra Social “la Caixa”, atès que 
representen un 27,3% del total.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[SITUACIÓ FAMILIAR 

- 2 adults amb 2 fills/es al seu càrrec 
- 2 adults amb 3 fills/es al seu càrrec 
- 2 adults amb 4 fills/es al seu càrrec 
- 2 adults amb 5 o més fills/es al seu càrrec 
- 1 adult amb un fill/a al seu càrrec 
- 1 adult amb 2 fills/es al seu càrrec 
- 1 adult amb 3 fills/es al seu càrrec 
- 1 adult amb 4 fills/es al seu càrrec 
- 1 adult amb 5 o més fills/es al seu càrrec 
- 2 adults amb un fill/a al seu càrrec] 

 
Aquestes dades permeten visualitzar el que es fa palès en l’últim informe de la 
Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada), en 
el qual es destaca de manera especial el redescobriment de la pobresa infantil a 
Espanya i el seu gran impacte en les llars monoparentals i les famílies 
nombroses.   
 
Pel que fa al lloc de naixement, tant del nen com dels pares o tutors legals, 
bona part dels menors que reben ajuts de l’Obra Social “la Caixa” –el 80,3%– ha 
nascut a Espanya, seguits a molta distància pels nascuts al Marroc, Equador o 



Bolívia. De la mateixa manera, destaca el percentatge que situa en un 42,9% el 
nombre de llars en què el cap de casa ha nascut a Espanya.  
 
Les xifres constaten, doncs, la vulnerabilitat de les persones d’origen immigrant i 
la importància de garantir els processos d’inclusió i promoció social, alhora que 
crida l’atenció la significativa proporció de pares que han nascut a Espanya.  

 
D’altra banda, les xifres mostren que la precarietat laboral continua sent un 
dels principals factors d’exclusió social. Només un 15,4% dels caps de família 
que reben ajuts del programa CaixaProinfància compten amb un contracte 
indefinit. Bona part no té feina (43,1%) o està en situació de temporalitat 
(36,3%).  
 
 
Pobresa sobrevinguda a causa de la crisi 
 
A tots aquests factors hem d’afegir que la conjuntura econòmica actual està 
afectant llars que fins ara gaudien d’una estabilitat raonable i que, degut a un 
canvi inesperat, com ara un acomiadament imprevist del cap de casa, s’han 
trobat en una situació de pobresa sobrevinguda i de vulnerabilitat. En moments 
com aquests, iniciatives com les de l’Obra Social “la Caixa” adquireixen una 
rellevància especial. Perquè l’objectiu és aconseguir que no es perpetuïn les 
condicions adverses amb què de sobte s’han trobat aquests nens i les seves 
famílies, i els converteixin en els nous pobres. I perquè ara més que mai és 
necessari reivindicar la necessitat d’ajudar-los a construir el seu futur.  
 
Només en els últims tres mesos, el nombre de nens que reben ajudes s’ha 
incrementat un 21% i ha passat dels 25.555 als 30.942. Aquest percentatge 
supera el 30% si s’observa l’evolució en l’últim mig any. “la Caixa” posa de 
manifest d’aquesta manera el que han constatat al llarg de les últimes setmanes 
organitzacions com ara Cáritas Diocesana o la mateixa Fundación FOESSA.  
 
En no gaire més d’un any, l’entitat ha atorgat un total de 66.610 ajuts a Madrid i 
la seva àrea metropolitana. La seva recepció es canalitza a través dels Xecs 
CaixaProinfància, un sistema de pagament garantit per “la Caixa” per assegurar 
que arriben directament a les famílies. Els xecs es poden bescanviar per 

 Lloc de 

naixement del 

nen 

Lloc de 

naixement dels 

pares/tutors 

Espanya 80,3% 42,9% 
Marroc 3,7% 16,7% 

Equador 5,6% 15,1% 
Bolívia 2,6% 6,3% 



Nº de ayudas 

adjudicadas
Importe adjudicado

Alimentación infantil (0-36 meses) 13.826 4.147.800 €

Higiene infantil (0-36 meses) (**) 13.991 4.197.300 €

Equipamiento escolar (3-16 años) 28.962 2.896.200 €

Gafas y Audífonos (3-16 años) 1.325 120.500 €

Apoyo Psicológo (3-16 años) 943 377.200 €

Refuerzo Educativo (6-16 años) 2.961 2.368.800 €

Cuidado a domicilio (0-3 años) 20 6.400 €

Centros abiertos (0-16 años)(***) 3.029 1.007.760 €

Campamentos (3-16 años) 798 598.500 €

Colonias urbanas (3-16 años) 755 203.850 €

productes i serveis de primera necessitat en els establiments i les entitats socials 
que hi col·laboren. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

[Nombre d’ajuts adjudicats 

Import adjudicat 

Alimentació infantil (0-36 mesos) 

Higiene infantil (0-36 mesos) (* *) 

Equipament escolar (3-16 anys) 

Ulleres i audiòfons (3-16 anys) 

Suport psicològic (3-16 anys) 

Reforç educatiu (6-16 anys) 

Cura a domicili (0-3 anys) 

Centres oberts (0-16 anys) (* * *) 

Campaments (3-16 anys) 

Colònies urbanes (3-16 anys)] 

 

** Productes inclosos: bolquers, tovalloletes, cremes infantils, xampú, gel de dutxa, colònia, 

biberons, xumets i altres productes infantils NO finançats per la Seguretat Social. 

*** S’han marcat amb color salmó els ajuts adreçats exclusivament als menors d’entre 0 i 3 anys. 

Aquests menors també poden participar en els serveis de centres oberts. 

 
 
Madrid, al capdavant 
 
De les vuit ciutats espanyoles (Barcelona, València, Múrcia, Saragossa, Màlaga, 
Madrid, Sevilla, Bilbao, a més de Balears i Canàries) on s’ha desplegat 



CaixaProinfància, i on es concentren les bosses de pobresa més importants, a la 
capital s’ha arribat a més nens que viuen en una situació difícil. Madrid també és 
la ciutat en la qual s’han atorgat més ajuts.  
 
Durant el primer any de funcionament del programa de l’Obra Social “la Caixa” a 
Madrid, l’entitat financera ha destinat 15,9 milions d’euros a CaixaProinfància. 
Més d’una vintena d’organitzacions socials d’aquesta ciutat col·laboren en 
aquesta iniciativa.  
 
 
Teixit d’aliances amb les entitats socials  
 
L’Obra Social "la Caixa" és la impulsora i la finançadora del programa, mentre 
que diverses entitats socials s’encarreguen de coordinar i implementar 
CaixaProinfància en els diferents territoris.  
 
A Madrid i la seva àrea metropolitana, el programa es desplega de la mà de cinc 
entitats gestores: Cáritas Diocesana de Madrid, Coordinadora Infantil y Juvenil 
de Tiempo Libre de Vallecas, Fundación Tomillo, Redes Sociedad Cooperativa i 
Save the Children.  
 
Aquestes alhora treballen amb altres organitzacions, la qual cosa suma un total 
de 24 associacions que constitueixen una xarxa: Amigó, Pinardi, Valponasca, 
Fundación Valsé, La Salle, Barró, CEAMJ, Centro de Animación Social 
Valdeperales, CEPA, El Fanal, Iris, Juvenil Citycentro, Krecer, Primera 
Prevención, San Pablo, Sandi, Centro Amani, Fundación Amoverse, Fundación 
Secretariado Gitano, Parroquia Santa María del Pozo, Madres Solteras Trabe, 
Iniciativas para la Economía Social y Solidaria, Fundación Rais i YMCA.  
 
Partint de la base que les entitats esmentades són les que coneixen millor les 
necessitats del seu entorn, el programa CaixaProinfància s’encarrega de 
completar l’acció que desenvolupen a favor de la inserció social de les famílies 
amb nens, a més de contribuir a l’aprofundiment per part de l’entitat en la seva 
acció social més genuïna: la feina diària, per aconseguir, en el marc d’un procés 
integrador, que les famílies en risc d’exclusió social gaudeixin d’una vida al més 
normalitzada possible. 
 
 
Treball amb les famílies 
 
Supervisades per “la Caixa”, les diferents organitzacions s’encarreguen 
d’identificar els nens i les famílies susceptibles de rebre ajudes del programa i de 
fer una valoració global de les necessitats del menor a partir del criteri de 
l’expert, la qual cosa s’acaba convertint en un procés de treball social amb tota 
la llar. Per tant, el programa d’ajuts de l’Obra Social “la Caixa” es desplega 



sempre en el marc d’un procés d’inclusió social, mai de manera aïllada o 
esporàdica.  
 
Paral·lelament, s’ha creat una xarxa solidària de comerços (formada per 
farmàcies, òptiques i centres comercials) on es poden adquirir els béns basics. 
Aquesta col·laboració estreta entre l’Obra Social “la Caixa” i les entitats es 
tradueix en un enfortiment del tercer sector social (ONG / ONL), ja que el 
plantejament de CaixaProinfància reforça el seu paper en la lluita contra 
l’exclusió social.  
 
Per accedir als ajuts, adjudicats per cada entitat en funció dels criteris establerts, 
s’han de complir una sèrie de requisits generals: 
 

- Formar part d’una unitat familiar amb nens de 0 a 16 anys. 
- Estar en un procés d’inclusió social o ser susceptible d’estar-hi inclòs. 
- Tenir uns ingressos que no superin el llindar establert (fixat a partir de 

l’IPREM, l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples). 
- Comptar amb l’informe d’un treballador social que defineixi la seva 

situació socioeconòmica. 
 
Els ajuts atorgats permeten pal·liar les situacions de pobresa infantil i familiar, a 
més d’afavorir la inclusió social d’aquests nens amb l’objectiu que puguin aspirar 
a un futur millor.  
 
 
Per la justícia social i la igualtat d’oportunitats dels nens  
 
CaixaProinfància es basa en un enfocament integral de la pobresa infantil i 
assumeix la filosofia de les Nacions Unides, concretada en la Convenció sobre 
els Drets del Nen: “Desenvolupar la personalitat, les aptituds i la capacitat mental 
i física del nen fins al màxim de les seves possibilitats”. La dimensió de la 
pobresa actual requereix, en aquest sentit, que el suport i l’impuls a les famílies 
en situació de desavantatge social vagi més enllà dels ajuts materials. Per això 
un dels objectius fonamentals de CaixaProinfància és garantir la promoció 
socioeducativa del menor, conscients que en gran mesura en dependrà el seu 
benestar futur. Hi ha sis accions amb aquesta finalitat:  

 
- Suport psicològic (desenvolupament del nen i teràpies familiars) 
- Reforç educatiu 
- Atenció al nen a domicili  
- Centres oberts  
- Colònies i campaments infantils  
- Escoles d’estiu  

 



Amb aquesta premissa, l’Obra Social “la Caixa” també treballa per contribuir a 
millorar la renda familiar tot facilitant l’accés a béns (alimentació, productes 
d’higiene, equipament escolar, ulleres i audiòfons).  
 
L’èmfasi en la promoció socioeducativa adquireix un valor especial en la 
conjuntura econòmica actual. A més, tal com posa de manifest l’informe Pobresa 

infantil en perspectiva: un panorama del benestar infantil en els països rics, 
publicat el 2005 per UNICEF, el sistema educatiu és un dels principals talons 
d’Aquil·les de l’Estat espanyol. No hem d’oblidar que la lluita contra la pobresa 
és un dels Objectius del Mil·lenni de l’ONU.  
 
 
Més de 60 milions invertits  
 
En gairebé poc més d’un any, "la Caixa" ha invertit 61,7 milions d’euros per 
desenvolupar i ampliar els serveix socials que s’ofereixen a les deu ciutats i les 
seves àrees metropolitanes on s’ha implementat el programa CaixaProinfància.  
 
No existeix cap precedent, a escala europea, d’una entitat privada amb un 
programa d’aquestes característiques adreçat a lluitar contra la pobresa. Amb la 
convicció que invertir en la infància és invertir en un futur millor, l’objectiu de “la 
Caixa” és trencar la cadena de transmissió que provoca que aquesta passi de 
pares a fills, facilitar els processos d’inserció sociolaboral de les famílies amb 
nens, i conscienciar i mobilitzar el conjunt de la societat sobre aquesta 
problemàtica, ja que els primers anys del nen són decisius per al 
desenvolupament i l’estructuració de les capacitats familiars.  
 
 
Un compromís amb les necessitats socials  
 
El 2008, “la Caixa” va assignar a la seva Obra Social una dotació de 500 milions 
d’euros. Aquesta xifra posiciona l’Obra Social “la Caixa” com la primera fundació 
privada d’Espanya, la segona d’Europa i la cinquena del món en volum de 
pressupost. Per al 2009, l’entitat mantindrà aquest nivell d’inversió com a 
constatació, ara més que mai, del seu compromís amb les necessitats de les 
persones.  
 
El foment del treball entre col·lectius desafavorits, l’atenció a les persones amb 
malalties avançades i els seus familiars, la promoció de la vacunació infantil en 
els països amb rendes baixes i la concessió de microcrèdits socials o financers a 
través de MicroBank són, juntament amb el programa CaixaProinfància, algunes 
de les prioritats estratègiques de l’Obra Social per al 2009. L’objectiu fonamental: 
donar oportunitats a les persones.  
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

Si voleu ampliar aquesta informació us podeu adreçar a: 

Departament de Comunicació. Obra Social "la Caixa" 

Neus Contreras – 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
Juan A. García – 91 330 73 17 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  


