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L’entitat ha destinat més de 49 milions d’euros a desenvolupar el programa 

CaixaProinfància a les principals ciutats i àrees metropolitanes 

 

L’Obra Social ”la Caixa” atén més de 
 60.000 nens i nenes en risc  

d’exclusió social el 2016  
 

• CaixaProinfància és el programa que ofereix suports a famílies amb 

menors d’entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat. Durant el 

2016, s’ha donat resposta a 38.298 famílies. 
 

• Un total de 426 entitats socials són les encarregades de desenvolupar 

CaixaProinfància a Barcelona, Bilbao, Madrid, Màlaga, Múrcia, Sevilla, 

València, Saragossa, Mallorca i les illes Canàries. 
 

• L’objectiu del programa és estendre la seva acció social a les zones o 

als barris més desafavorits, a més de potenciar el treball en xarxa amb 

altres agents socials per donar una resposta global a les necessitats 

de famílies vulnerables. El 2016, el projecte s’ha ampliat a Galícia, 

Catalunya i Castella-la Manxa. 
 

• CaixaProinfància treballa per promoure el desenvolupament integral 

de la infància en situació de pobresa i vulnerabilitat. Per això, posa a 

disposició de les famílies diverses ajudes, com ara reforç educatiu, 

educació no formal, suport educatiu, teràpia psicosocial i promoció de 

la salut.  
 

• «Estem convençuts del potencial transformador de l’educació com a 

element clau per millorar la vida de les persones més vulnerables i 

transformar la societat. CaixaProinfància vol actuar com a catalitzador 

d’aquest canvi i propiciar que els infants i adolescents que viuen en 

entorns desafavorits tinguin les mateixes oportunitats que la resta», 

afirma Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària ”la Caixa”. 
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Barcelona, 7 de febrer de 2017. CaixaProinfància, el programa de l’Obra 

Social ”la Caixa” que lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social, ha atès 

62.458 infants i adolescents vulnerables de les principals ciutats espanyoles 

el 2016. 

 

L’objectiu del programa és garantir que els menors d’entre 0 i 18 anys en 

situació de pobresa o exclusió social tinguin les mateixes oportunitats que la 

resta de nens i nenes. Per això, les prioritats de CaixaProinfància són trencar el 

cercle de pobresa que es transmet de pares a fills, i promoure accions 

enfocades al desenvolupament social i educatiu, tant dels més petits com de 

les seves famílies, a través de diferents iniciatives: 

 

- Reforç educatiu: atenció en logopèdia, psicomotriu, grups d’estudi assistit, 

reforç individual, equipament escolar i aula oberta. 
 

- Educació no formal i temps lliure: campaments i activitats d’estiu i centres 

oberts. 
 

- Suport educatiu familiar: tallers educatius familiars i centre maternoinfantil. 
 

- Atenció i teràpia psicosocial: personalitzada o amb famílies i tallers 

terapèutics grupals. 
 

- Promoció de la salut: ajudes d’alimentació, higiene, equipament escolar, 

com també accés a ulleres i audiòfons. 

 

El projecte també treballa per contribuir a millorar la renda familiar, facilitant 

l’accés a bens bàsics. El 2016, el programa ha donat suport a 38.298 famílies 

vulnerables.  

 

 

Treball en xarxa i local 

 

L’Obra Social ”la Caixa” impulsa aquest programa des del 2007, en 

col·laboració amb 426 entitats socials, encarregades d’implementar 

CaixaProinfància a les principals ciutats, entre les quals hi ha Barcelona, 

Madrid, Bilbao, Màlaga, Sevilla, Mallorca i les illes Canàries.  
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El 2016, CaixaProinfància ha ampliat les seves activitats a Galícia (Santiago de 

Compostel·la, Vigo, la Corunya, Lugo, Pontevedra i Ourense), Catalunya 

(Lleida, Manresa, Manlleu, Tortosa, el Vendrell, Figueres, Lloret de Mar i Salt) i 

Castella-la Manxa (Ciudad Real). La previsió és que enguany el programa 

estengui el seu àmbit d’actuació a les zones o als barris més desafavorits del 

territori espanyol, tenint en compte indicadors locals de risc de pobresa i 

exclusió social i d’equilibri territorial. 

 

«Estem convençuts del potencial transformador de l’educació com a element 

clau per millorar la vida de les persones més vulnerables i transformar la 

societat. CaixaProinfància vol actuar com a catalitzador d’aquest canvi i 

propiciar que els infants i adolescents que viuen en entorns desafavorits tinguin 

les mateixes oportunitats que la resta», afirma Isidre Fainé, president de la 

Fundació Bancària ”la Caixa”. 

 

CaixaProinfància aposta per un model d’intervenció i atenció en xarxa i local en 

el qual tots els agents del territori (administracions públiques, entitats socials, 

escoles, centres de salut, etc.) treballen de manera coordinada per donar una 

resposta integral a les necessitats dels infants i les seves famílies. El projecte 

promou que la valoració de cada cas, l’elaboració del pla de treball que marca 

els objectius específics del menor i de la seva família, i el seguiment i 

l’avaluació dels casos es facin de manera conjunta entre els agents implicats. 

La finalitat és reduir les desigualtats socials i educatives per aconseguir canvis 

significatius en la qualitat de vida dels menors i els seus pares. 

 

El 2016, l’Obra Social ”la Caixa” ha destinat més de 49 milions d’euros al 

desenvolupament de CaixaProinfància a Espanya. 

 


