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Es presenta a Manresa un programa pilot dirigit a infants que viuen en un 

context de vulnerabilitat 
 
 

El president Puigdemont participa en una 
trobada per mobilitzar l’empresariat en la lluita 
contra la pobresa i per la igualtat d’oportunitats 
 
 

• A l’esmorzar, hi han assistit l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent; 
el director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró; 
el vicepresident primer del FC Barcelona, Jordi Cardoner; la 
presidenta de la Fundació Rosa Oriol, Rosa Tous, i Sor Lucía 
Caram. 

• En el marc del programa #INVULNERABLES, s’ha organitzat una 
trobada amb empresaris i directius per presentar-los aquest 
projecte innovador amb l’objectiu de sumar esforços i fomentar la 
col·laboració entre el sector públic i el privat en favor de les 
persones en risc o situació d’exclusió.  
 

• Aquesta iniciativa pilot es durà a terme a Manresa, Figueres, 
Manlleu, Lloret de Mar, el Vendrell, Tortosa, Salt i el barri de la 
Mariola de Lleida.  
 

• “L’objectiu d’#INVULNERABLES és garantir la igualtat 
d’oportunitats a les persones i, en especial, als nens, ajudant-los 
directament a ells i a les seves famílies”, ha explicat Jaume Giró, 
director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”. “Volem motivar 
l’empresariat a sumar-se a aquesta iniciativa i a ajuntar les forces 
tots plegats per construir una societat millor, més justa, i que doni 
més oportunitats a les persones que més ho necessiten”, ha afegit. 
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Manresa, 28 de gener de 2016. El president de la Generalitat, Carles 

Puigdemont, ha participat avui en una trobada amb empresaris i directius per 

presentar #INVULNERABLES, un programa innovador, un pacte per la dignitat, 

que té com a objectiu promoure la cooperació publicoprivada 

 

A l’esmorzar, hi han assistit l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent; el director 

general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró; el vicepresident primer 

del FC Barcelona, Jordi Cardoner; la presidenta de la Fundació Rosa Oriol, 

Rosa Tous, i Sor Lucía Caram, així com 180 representats del món empresarial.  

 
L’objectiu és treballar de forma innovadora a favor de la família i de la infància, i 

esdevenir plegats —administracions, empreses, particulars, educadors, 

professionals liberals, etc.— actors coresponsables en la tasca de garantir la 

igualtat d’oportunitats a les persones. 

 

#INVULNERABLES és un programa pilot que es dirigeix als infants i les seves 

famílies que viuen en un context de vulnerabilitat. Aquesta intervenció, que ha 

de donar resposta a les necessitats bàsiques no cobertes, oferirà 

acompanyament i suport integral a la família, com també orientació a pares i 

mares promovent la igualtat d’oportunitats.  

 

“L’objectiu d’#INVULNERABLES és garantir la igualtat d’oportunitats a les 

persones i, en especial, als nens, ajudant-los directament a ells i a les seves 

famílies”, ha explicat Jaume Giró, director general de la Fundació Bancària ”la 

Caixa”. “Volem motivar l’empresariat a sumar-se a aquesta iniciativa i a ajuntar 

les forces tots plegats per construir una societat millor, més justa, i que doni 

més oportunitats a les persones que més ho necessiten”, ha afegit. 

 

Per portar-lo a terme, s’han triat vuit territoris, d’acord amb l’equilibri territorial i 

en funció dels resultats dels indicadors territorials del risc de pobresa i exclusió 

social: indicadors de renda, de desocupació, de protecció social i de 

demografia. Els territoris seleccionats són Manresa, Figueres, Manlleu, Lloret 

de Mar, el Vendrell, Tortosa, Salt i el barri de la Mariola de Lleida. Per tant, 

Manresa esdevindrà una experiència pilot en el treball amb els infants i les 

seves famílies.  
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En un context de risc d’una societat cada cop més polaritzada i dual, la 

col·laboració publicoprivada esdevé un element clau per donar resposta a les 

necessitats que es manifesten, sent conscients de la complexitat del fenomen 

de la pobresa, entès com un problema que cal abordar amb mesures que 

busquin l’equilibri entre les estratègies de caràcter pal·liatiu i les estructurals, 

amb intervencions tranversals i amb actuacions coordinades amb la resta 

d’agents implicats.  

 

� El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies posarà a disposició 

del projecte pilot el conjunt de recursos i serveis que inverteix en el 

territori, d’acord amb els objectius de lluita contra la pobresa i de suport 

a la infància i la família.  

 

� Els ens locals, igual que el Departament, també posaran a disposició del 

projecte els recursos i serveis de què disposen per assolir els mateixos 

objectius de lluita contra la pobresa. 

 

� L’Obra Social ”la Caixa” posarà a disposició dels territoris pilot els 

programes Incorpora i CaixaProinfància. Tots dos programes es 

desenvolupen a través d’entitats del tercer sector. 

 

� La Fundació FC Barcelona posarà a disposició dels territoris pilot els 

programes FutbolNet i Barçakids. Tots dos programes promouen el 

treball en valors a través de l’esport per facilitar la inclusió a la societat i 

el desenvolupament personal dels participants.  

 

� La Fundació Rosa Oriol, que dirigeix Sor Lucía Caram, aportarà 

l’experiència acumulada de treballar per donar resposta a les persones i 

els col·lectius en risc d’exclusió social.  

 

 

Campanya a les xarxes 
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El programa pilot de lluita contra la pobresa #INVULNERABLES tindrà el suport 

d’una campanya per donar-se a conèixer. S’englobarà sota el paraigua del 

hashtag que forma part del nom d’aquest programa, amb el qual es vol 

transmetre la suma d’esforços i el compromís per combatre les desigualtats i 

garantir oportunitats a les famílies amb infants que viuen en situació de 

vulnerabilitat.  


