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Es presenta a Barcelona el programa #Invulnerables, dirigit a infants i famílies 

que viuen en un context de vulnerabilitat 
 
 

El president Puigdemont participa en una 
trobada a CaixaForum per implicar l’empresariat 
en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social  

 
 

• Han assistit a l’esmorzar el director general de la Fundació Bancària 

”la Caixa”, Jaume Giró; el vicepresident primer del FC Barcelona i 

de la Fundació FCB, Jordi Cardoner; la presidenta de la Fundació 

Rosa Oriol, Rosa Tous, i Sor Lucía Caram, directora de la Fundació 

Rosa Oriol. A més, també hi han estat presents representants del 

món empresarial, com Abertis, Grup DKV, Coca-Cola o HP, entre 

d’altres. 

 

• En el marc del programa #Invulnerables, s’ha organitzat una 

trobada amb un centenar d’empresaris i directius per presentar-los 

aquest projecte innovador que promou el treball en xarxa entre els 

agents del territori, tant públics com privats, amb l’objectiu que tots 

els infants i els joves tinguin les mateixes oportunitats. 

 

• La Generalitat de Catalunya, l’Obra Social ”la Caixa”, la Fundació 

FC Barcelona i la Fundació Rosa Oriol encapçalen aquesta aliança 

per la dignitat, que vol trencar el cercle de pobresa. #Invulnerables 

s’ha implantat a vuit municipis: Manresa, Figueres, Manlleu, Lloret 

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

 

• El projecte #Invulnerables creix amb la implicació del jugador del 

FC Barcelona, Leo Messi, com a padrí d’aquesta iniciativa i amb 

l’inici de la construcció de la Casa de la Infància Francesc d’Assís a 

Manresa, des d’on es coordinarà l’acció social del programa. 
 

• «Volem que l’empresariat se sumi a aquesta iniciativa a favor de les 

persones més vulnerables. En la lluita contra la pobresa infantil i 
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les desigualtats socials és indispensable que el sector públic i 

privat treballin junts i de manera coordinada per avançar en la 

construcció d’una societat millor, més justa, equitativa i 

cohesionada», ha explicat Jaume Giró, director general de la 

Fundació Bancària ”la Caixa”.  

 

Barcelona, 20 de gener de 2017. El president de la Generalitat, Carles 

Puigdemont, ha participat avui en una trobada a CaixaForum Barcelona amb 

empresaris i directius per presentar #Invulnerables i fomentar la col·laboració 

publicoprivada en la lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social. 

 

Han assistit a l’esmorzar el director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, 

Jaume Giró; el vicepresident primer del FC Barcelona i de la Fundació FCB, 

Jordi Cardoner; la presidenta de la Fundació Rosa Oriol, Rosa Tous, i Sor 

Lucía Caram, directora de la Fundació Rosa Oriol, a més de Francesc Iglesies, 

Secretari d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. També han 

estat presents en la trobada un centenar de directius d’empreses i organismes, 

com ara Abertis, Grup DKV, Coca-Cola, HP, Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya, Plataforma Editorial i Col·legi de Metges de Barcelona, entre 

d’altres. 

 

#Invulnerables és un programa que es dirigeix a infants i joves d’entre 0 i 18 

anys que viuen en contextos d’exclusió social, com també a les seves famílies. 

L’objectiu és donar resposta a les necessitats bàsiques que no tenen cobertes i 

oferir-los orientació, acompanyament i suport integral perquè puguin sortir 

d’aquesta situació de vulnerabilitat. Per això, els principals reptes d’aquesta 

iniciativa són: 

  

� Igualar les oportunitats d’infants i joves vulnerables a través de 

l’educació. 
 

� Aconseguir desenvolupar al màxim el potencial de cada infant. Els 

esforços se centren en el desenvolupament del menor mitjançant 

recursos com el reforç escolar o les activitats extraescolars lúdiques. 
 

�  Avançar en la plena integració de la unitat familiar en la dinàmica de 

la societat. La intervenció amb menors no es pot abordar d’una manera 
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aïllada perquè s’ha de tenir en compte que formen part d’un nucli 

familiar. Per això, és important treballar amb les famílies les relacions 

d’afecte, la integració a l’escola i l’acompanyament de tots els seus 

membres. 
 

� Trencar el cercle de transmissió de la pobresa de pares a fills. 

 

#Invulnerables, que es va posar en marxa fa un any, es desenvolupa en vuit 

territoris, seguint el criteri d’equilibri territorial i els resultats dels indicadors 

locals de risc de pobresa i exclusió social: renda, desocupació, protecció social 

i demografia. Els municipis on es porta a terme són Manresa, Figueres, 

Manlleu, Lloret de Mar, el Vendrell, Tortosa, Salt i el barri de la Mariola de 

Lleida.  

 

 

Aliança publicoprivada 

 

L’element innovador d’#Invulnerables és el treball en xarxa entre tots els 

agents del territori, tant públics com privats. La Generalitat de Catalunya, 

l’Obra Social ”la Caixa”, la Fundació FC Barcelona i la Fundació Rosa Oriol 

encapçalen aquesta aliança per la dignitat que vol garantir la igualtat 

d’oportunitats.  

 

«En la lluita contra la pobresa s’ha de comptar amb la dignificació dels 

beneficiaris és imprescindible, irrenunciable, si volem que l’efecte sigui complet 

i durador i ha d’implicar els col·lectius de les persones vulnerables en la 

resposta. Hem de fer més forts els vulnerables, donant-los instruments per 

reforçar les seves fortaleses davant l’aclaparament de situacions que 

representa la vulnerabilitat, i més vulnerables als forts, que prenguin 

consciència no només que poden ser vulnerable sinó que han de ser 

permeables a les demandes d’una part creixent de la societat, que s’han de 

sentir interpel·lats. Això dibuixa el que és indispensable, indefugible i 

absolutament necessari de reivindicar, una aliança contra la vulnerabilitat, on 

cadascú té un paper a jugar» ha assegurat el president de la Generalitat, 

Carles Puigdemont. 
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«Volem que l’empresariat se sumi a aquesta iniciativa a favor de les persones 

més vulnerables. En la lluita contra la pobresa infantil i les desigualtats socials 

és indispensable que el sector públic i privat treballin junts i de manera 

coordinada per avançar en la construcció d’una societat millor, més justa, 

equitativa i cohesionada», ha explicat Jaume Giró, director general de la 

Fundació Bancària ”la Caixa”.  

Jordi Cardoner, vicepresident del  FC Barcelona i de la Fundació FCB, també 

ha fet èmfasi en la necessitat de comptar amb la complicitat d’altres agents. «El 

FC Barcelona, a part de jugar a futbol i a altres esports, és més que un Club, i 

una manera de demostrar-ho és implicar-nos a través de la nostra Fundació en 

aquells temes socials en els quals podem ajudar i aportar la nostra 

col·laboració. Aquest és un projecte entre entitats privades i administració 

pública, en el qual el FC Barcelona aporta la capacitat d’arribar a molts llocs i 

ser escoltat per molta gent. Aquest és un projecte social guanyador, però cal 

sumar recursos, buscar la màxima implicació de tothom  i posar a la pràctica 

tots els valors que pregonem». 

 

Rosa Tous, presidenta de la Fundació Rosa Oriol, ha recordat per què és 

important la implicació de tothom en aquest projecte. «Unir forces i treballar 

conjuntament amb l’Administració Pública, la iniciativa privada i el teixit social 

és l’única fórmula que ens permetrà seguir avançant». I Sor Lucía Caram ha 

anunciat que Leo Messi se suma al programa Invulnerables «Som l’equip dels 

millors i hem fitxat al millor jugador del món, Leo Messi. A ell quan era petit el 

van ajudar i ara vol ajudar també a altres nens». A més de la implicació de Leo 

Messi com a padrí d’aquesta iniciativa, el projecte creix amb l’inici de la 

construcció de la Casa de la Infància Francesc d’Assís al convent de Santa 

Clara de Manresa, cedit per la Fundació Rosa Oriol per crear un espai que 

coordini l’acció social d’#Invulnerables i que, a la vegada, també faci atenció 

directa a infants de 0 a 3 anys i a adolescents. 

 

 

Acció social coordinada 

 

#Invulnerables té com a finalitat potenciar aquesta col·laboració entre 

administracions, empreses, professionals i particulars per donar una resposta 

més eficient i eficaç a les necessitats de les llars ateses. Més enllà d’atendre 



  

 

 

Nota de premsa 
    

 

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

Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.org  

Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  

      @FundlaCaixa_CAT 

unes necessitats puntuals, es requereix una actuació global que incideixi de 

manera integral en la transformació i millora de la realitat de cada infant i de la 

seva família: 

 

� El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies posa 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 posen a disposició del 

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

objectius. 

 

� L’Obra Social ”la Caixa” posa 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 posa 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, aporta 

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

els col·lectius en risc d’exclusió social.  

 

 

La pobresa, un fenomen crònic i estructural 

 

L’últim indicador de risc de pobresa a Catalunya mostra que gairebé 2 de cada 

10 catalans es troba en situació de pobresa (19 %). La xifra es dispara a 3 de 

cada 10 en menors de 18 anys, segons dades de l’IDESCAT. Les mateixes 

dades apunten que les llars amb fills són fins a 4 vegades més pobres que les 

llars sense fills, i que 4 de cada 10 famílies monoparentals són pobres. 

 

A Espanya, 3 de cada 10 infants viuen en llars per sota del llindar de la 

pobresa, segons la taxa AROPE, l’indicador de risc de pobresa i exclusió social 
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harmonitzat en l’àmbit europeu que permet comparar entre diferents països. El 

mateix indicador revela que els menors de 16 anys són els més castigats per 

aquesta situació de vulnerabilitat: 1 de cada 3 nens i adolescents estan en risc 

de pobresa o exclusió social. En la majoria d’indicadors, la situació d’Espanya 

és pitjor que la mitjana europea. 

Aquestes xifres no presenten grans variacions entre èpoques de bonança i de 

crisi econòmica, cosa que demostra que la pobresa és un problema crònic i 

estructural que exigeix solucions globals i accions conjuntes per part de tots els 

agents. 


