
 

Nota de premsa 

 
 

L’entitat financera ha destinat més de 16 milions d’euros a desenvolupar el  

programa CaixaProinfància a les principals ciutats espanyoles 
 
 

L’Obra Social ”la Caixa” atén més de 35.000 
infants en risc o situació d’exclusió entre 

gener i abril 
 

 

• El programa CaixaProinfància se centra en l’atenció a famílies amb 

menors d’entre 0 i 16 anys en situació de vulnerabilitat. 

 

• Un total de 376 entitats socials són les encarregades de 

desenvolupar CaixaProinfància a les principals ciutats espanyoles 

i les seves àrees metropolitanes: Barcelona, Bilbao, Madrid, 

Màlaga, Múrcia, Sevilla, València i Saragossa, a més de Mallorca i 

les illes Canàries. S’hi afegeix encara el municipi murcià de Lorca 

arran del terratrèmol del 2011.  
 

• El programa té com a objectiu principal garantir la promoció 

socioeducativa dels infants, posant a disposició de les famílies una 

sèrie d’ajudes dirigides al reforç educatiu, l’educació no formal, el 

suport educatiu familiar, la teràpia psicosocial i la promoció de la 

salut. 
 

• Entre les prestacions també s’inclouen les que faciliten l’accés a 

béns bàsics (alimentació, productes d’higiene, equipament escolar, 

ulleres i audiòfons).   
 

• “L’atenció a la infància amb menys oportunitats és una de les 

prioritats de la nostra acció social. Per això, portem set anys 

impulsant el programa CaixaProinfància, amb l’objectiu de trencar 

el cercle de la pobresa hereditària i construir un futur millor per a 

aquests infants”, explica Isidre Fainé, president de la Fundació 

Bancària ”la Caixa”.  

 



Madrid, 18 de maig de 2015. CaixaProinfància, el programa d’atenció a la 

infància en situació de pobresa i exclusió de l’Obra Social ”la Caixa”, va arribar 

a un total de 35.415 infants en risc o situació de vulnerabilitat a les principals 

ciutats espanyoles durant el primer quadrimestre del 2015. 

 

CaixaProinfància busca trencar la línia de transmissió de la pobresa de 

pares a fills i fomentar la igualtat d’oportunitats. El programa es dirigeix a la 

infància en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social, per tal de 

promoure el seu desenvolupament de forma integral, afavorint i ajudant en 

aquest sentit les polítiques de millora de l’equitat i la cohesió social. 

 

El programa es va posar en funcionament 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 deriva en el desenvolupament d’un pla de treball amb tota 

la família. Aquest abordatge integral de la pobresa infantil s’ha traduït en 

l’atenció d’un total de 24.708 famílies a les principals ciutats espanyoles 

entre gener i abril d’aquest any: Barcelona, Bilbao, Madrid, Màlaga, Múrcia, 

Sevilla, València i Saragossa, a més de Mallorca i les illes Canàries. S’hi 

afegeix encara el municipi murcià de Lorca arran del terratrèmol del 2011.  

 

Un dels objectius fonamentals de CaixaProinfància és garantir la promoció 

socioeducativa del menor, ja que s’entén que d’aquesta dependrà en gran 

part el seu benestar futur. Això es concreta en el desenvolupament de cinc 

grans línies de treball:  

 

- Reforç educatiu 

- Educació no formal i temps lliure 

- Suport educatiu familiar 

- Atenció i teràpia psicosocial 

- Promoció de la salut 

 

L’Obra Social ”la Caixa” també treballa per contribuir a millorar la renda familiar, 

facilitant l’accés a béns bàsics (alimentació, productes d’higiene, 

equipament escolar, ulleres i audiòfons).  

 

“L’atenció a la infància amb menys oportunitats és una de les prioritats de la 

nostra acció social. Per això, portem set anys impulsant el programa 

CaixaProinfància amb l’objectiu de trencar el cercle de la pobresa hereditària i 

construir un futur millor per a aquests infants”, explica Isidre Fainé, president de 

la Fundació Bancària ”la Caixa”.  

 



Teixit d’aliances amb les entitats socials 

 

L’Obra Social ”la Caixa” és la impulsora del programa, mentre que 376 entitats 

socials són les responsables d’implementar CaixaProinfància a les diferents 

ciutats. 

 

Totes aquestes organitzacions treballen amb la premissa que els infants d’avui 

són els adults que conformaran la societat de demà, de manera que l’atenció a 

la infància no és tan sols determinant per aconseguir el seu benestar, sinó 

també per construir una societat futura més justa.  

 

Durant el primer quadrimestre del 2015, ”la Caixa” ha destinat més de 16 

milions d’euros al desenvolupament de CaixaProinfància a Espanya. 

 

 

Més informació:  
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 

 

 

 


