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Un centenar de menors en situació vulnerable 
de tot Espanya s’embarquen en l’Aventura 

CaixaProinfancia Els Cinc Grans 
  
 

Per a molts, aquesta és la primera vegada que surten del 
seu nucli familiar i escolar 

 
 
• CaixaForum Madrid ha estat el punt de partida de 100 nens i nenes 

d’entre 10 i 12 anys per participar durant aquest cap de setmana a 
l’Aventura CaixaProinfancia Els Cinc Grans, projecte educatiu 
organitzat per CaixaProinfancia, el programa de superació de la 
pobresa infantil de l’Obra Social ”la Caixa”.  

 
• Aquests petits aventurers de Barcelona, Saragossa, Sevilla, Màlaga, 

Madrid, Bilbao, Las Palmas de Gran Canària, Tenerife, Múrcia, 
València i Palma viatjaran a alguns dels territoris on viuen els cinc 
grans de la fauna ibèrica.  

 
• Dividits en diversos grups, coneixeran l’hàbitat del llop a Sierra de la 

Culebra, a Zamora, i a les muntanyes de Riaño, a Lleó; el linx ibèric al 
P. N. de Doñana, a Huelva;  l’os al P. N. de las Fuentes del Narcea, a 
Astúries, i l’àguila imperial i la cigonya negra al P. N. del Valle de 
Alcudia, a Ciudad Real.  
 

• Acompanyats de guies i monitors de les entitats socials 
col·laboradores de CaixaProinfancia, es convertiran en uns autèntics 
expedicionaris capaços d’apropar-se i observar la fauna.  

 
• Col·laboren en aquesta expedició Iberia Express i Ilunion Hotels, que 

facilitaran el transport i l’allotjament dels participants. 
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Madrid, 12 maig de 2017.- L’Obra Social ”la Caixa” ha presentat aquest matí 
a CaixaForum Madrid l’Aventura CaixaProinfancia Els Cinc Grans, una 
expedició educativa mediambiental que permetrà que un centenar de 
menors beneficiaris del programa CaixaProinfancia descobreixin els cinc 
exemplars de la fauna ibèrica al seu hàbitat natural. 
 
En total, 100 nens i nenes d’entre 10 i 12 anys procedents de diferents punts 
de la geografia espanyola s’han citat a CaixaForum Madrid per convertir-se en 
uns autèntics exploradors i iniciar un cap de setmana a la natura, envoltats de 
fauna salvatge, amb el propòsit de veure al seu hàbitat l’os, el llop, el linx, la 
cigonya negra i l’àguila imperial. Tots aquests infants viuen en el seu dia a dia 
diferents situacions de vulnerabilitat social i, per a alguns, aquesta és la primera 
vegada que viatgen o surten del seu nucli familiar i escolar. 
 
Durant la presentació, Marc Simón, director corporatiu de l’Àrea Social de 
l’Obra Social ”la Caixa”, ha animat els petits a gaudir d’aquesta experiència 
meravellosa: «I és que pot ser que alguns descobriu que de grans voleu ser 
biòlegs, zoòlegs o qualsevol altra professió relacionada amb el món del 
conservacionisme i de la natura».  
 
També els ha animat a estudiar: «L’educació us permetrà tenir igualtat 
d’oportunitats en un món cada vegada més exigent i arribar tan lluny com 
vulgueu. No deixeu, per això, de perseguir els vostres somnis i treballar per fer-
los realitat. El món espera el tresor que cada un de vosaltres porteu a dins. I 
l’esforç per aconseguir-lo tindrà la seva recompensa, com aquesta Aventura Els 

Cinc Grans que avui comenceu», ha conclòs Simón. 
 
A partir d’avui, i durant tot el cap de setmana, aquests petits aventurers de 
Barcelona, Saragossa, Sevilla, Màlaga, Madrid, Bilbao, Las Palmas de Gran 
Canària, Tenerife, Múrcia, València i Palma viatjaran a alguns dels territoris on 
viuen els cinc grans de la fauna ibèrica.  
 
Dividits en diversos grups, els menors coneixeran l’hàbitat del llop a la Sierra de 
la Culebra, a Zamora, i a les muntanyes de Riaño, a Lleó; el linx ibèric al P. N. 
de Doñana, a Huelva; l’os al P. N. de las Fuentes del Narcea, a Astúries, i 
l’àguila imperial i la cigonya negra al P. N. del Valle de Alcudia, a Ciudad Real. 
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Aquesta aventura serà possible també gràcies a Iberia Express i Ilunion 
Hotels, que posen a disposició d’aquest projecte el transport i l’allotjament dels 
menors 
 
Acompanyats de guies i monitors de les entitats socials col·laboradores del 
programa CaixaProinfancia, els petits es convertiran en uns autèntics 
expedicionaris capaços d’apropar-se i observar la fauna: sabran seguir-ne les 
empremtes, conèixer-ne els costums, aguditzar els sentits i viure una aventura 
única marcada per la unió i la companyonia. 
 
Els infants han estat seleccionats pel programa CaixaProinfancia a través d’un 
concurs per la qualitat dels treballs presentats a l’entorn de la natura, el 
conservacionisme i l’estudi dels animals:  
http://elscincgranscaixaproinfancia.org/  
 
Per formar part de l’aventura, tots han hagut de treballar en equip per fer un 
vídeo i un informe d’investigació sobre qüestions com el comportament dels 
depredadors, el color preferit de les aus, la visió perifèrica dels animals o el que 
permet a algunes espècies viure en aigües molt fredes. 
 
«Tots els participants han demostrat un gran interès, capacitat d’investigació, 
treball en equip i sensibilitat per la natura, i ha estat molt difícil la selecció. Els 
que avui viatgen ho fan en representació dels seus companys com a 
abanderats de valors com l’esforç, l’entrega, la dedicació i l’esperit de 
superació», explica Marc Simón. 
 
 

Sobre CaixaProinfancia 
 
CaixaProinfancia, el programa de l’Obra Social ”la Caixa” que lluita contra la 
pobresa infantil i l’exclusió social, ha atès des que el 2007 es va posar en 
marxa més de 272.000 infants i adolescents vulnerables de les principals 
ciutats espanyoles. L’entitat ha destinat fins avui més de 390 milions d’euros 
al programa. 
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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 CaixaProinfancia 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. 
 
L’Obra Social ”la Caixa” impulsa aquest programa, en col·laboració amb 426 
entitats socials, encarregades d’implementar CaixaProinfancia a les principals 
ciutats d’Espanya. 
 
CaixaProinfancia 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 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 dels seus pares. 
 

 

#AventuraCaixaProinfancia 

 
 
 

5 AVENTURES dia i nit. Estudi, apropament i observació 
de les espècies següents en aquests territoris:  

 
1 LLOP, a Riaño (Lleó) 
2 LLOP, a la Sierra de la Culebra (Zamora) 
3 OS, al P. N. de las Fuentes del Narcea (Astúries) 
4 LINX, al P. N. de Doñana (Huelva) 
5 ÀGUILA IMPERIAL i CIGONYA NEGRA, al P. N. del Valle de Alcudia (Ciudad 
Real) 
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Més informació: 
 

Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Ariadna Puig: 93 404 40 95 / 626 28 29 05 / apuig@fundacionlacaixa.org  
Javier Castilla: 91 330 73 40 / jcastilla@fundacionlacaixa.org  
Juan A. García: 91 330 73 17 / 608 21 30 95 / jagarcia@fundaiconlacaixa.org  
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 
Àrea de Premsa de Trex Exploring 
Rocío del Cerro: 686 26 98 56 / rdelcerro@trexexploring.com  
 

 


