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Nota de premsa 

 
 

L’Ajuntament de Madrid i la Fundació Bancària ”la Caixa” col·laboren per 
millorar la situació dels menors 

 
 

Un conveni per afavorir la situació dels 
infants i les seves famílies 

 

• El Programa CiberCaixa permet l’organització d’activitats educatives 

dins i fora de l’horari escolar en centres i espais municipals a través 

d’espais d’informàtica, lectura i audiovisuals i material pedagògic 

• CaixaProinfància té com a objectiu trencar la transmissió de la 

pobresa de pares a fills, afavorint el desenvolupament d’una infància 

més sana i feliç, i un desenvolupament més ple del seu potencial i les 

seves capacitats 

• El conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Madrid facilita 

l’intercanvi d’informació entre les entitats adherides al programa 

CaixaProinfància i els Serveis Socials Municipals. 

 
 

Madrid, 3 de juny de 2015. L’alcaldessa en funcions, Ana Botella, i el 

president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, han subscrit un 

conveni de col·laboració entre la Direcció General de Família, Infància, 

Educació i Joventut i ”la Caixa” per al desenvolupament de dos programes 

anomenats: CaixaProinfància i CiberCaixa. Aquests programes tenen com a 

objectiu millorar la situació dels infants i les seves famílies, ajudant-los a 

desenvolupar competències, facilitant recursos i activitats ludicoeducatives, i 

incorporant les tecnologies de la comunicació i la informació a les escoles.  

 

El Programa CiberCaixa permet organitzar activitats educatives dins i fora de 

l’horari escolar en centres i espais municipals a través d’espais d’informàtica, 

lectura i audiovisuals i material pedagògic. Actualment està implantat en 18 

escoles i centres municipals.  

 



   2

D’altra banda, l’objectiu del Programa CaixaProinfància és trencar la 

transmissió de la pobresa de pares a fills, afavorint el desenvolupament d’una 

infància més sana i feliç, i un desenvolupament més ple del seu potencial i de 

les seves capacitats. S’adreça a infants i adolescents de 0 a 16 anys de tota la 

ciutat les famílies dels quals estan en situació de pobresa econòmica relativa o 

extrema, i es troben en procés d’atenció o acompanyament social als Serveis 

Socials Municipals.  

 

El programa es va iniciar simultàniament a les deu ciutats i/o àrees 

metropolitanes espanyoles més poblades i amb índexs elevats de pobresa 

infantil. Aquesta posada en marxa comporta la col·laboració d’un nombrós grup 

d’administracions públiques locals i organitzacions no lucratives nacionals i 

locals, que canalitzen en xarxa les aportacions del programa. 

 

El 2014, CaixaProinfància va atendre a Madrid un total de 6.943 infants i les 

seves famílies, cosa que es tradueix en una inversió de 5,8 milions d’euros per 

part de l’entitat financera. 

 

El conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Madrid facilita l’intercanvi 

d’informació entre les entitats adherides al programa CaixaProinfància i els 

Serveis Socials Municipals, el desenvolupament de protocols comuns 

d’actuació, i l’optimització dels recursos per abordar les necessitats socials dels 

districtes i barris madrilenys. 

 

El conveni, que no té cap cost econòmic per a l’Ajuntament de Madrid, estarà 

en vigor des del moment de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2015, i 

es podrà prorrogar de forma expressa per anualitats completes fins a un màxim 

de dues vegades consecutives, sempre que sigui de mutu acord entre les parts. 

 

 

Més informació:  

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Juan A. García: 91 330 73 17 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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