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L’Obra Social ”la Caixa” ha atès més de 272.000 
menors en situació de pobresa en els primers  

10 anys del programa CaixaProinfància 
 

CaixaProinfància celebra la seva primera dècada amb un 
acte de reconeixença a les famílies que participen en el 

programa i a les entitats i institucions que el desenvolupen 
 

 
• CaixaProinfància impulsa el desenvolupament integral i la inclusió 

social de la infància en situació de pobresa. Durant els primers 
10 anys, ha prestat suport a 272.354 infants i adolescents i a 
158.585 famílies, gràcies a les 426 entitats socials de tot el país que 
implementen el programa als diferents territoris.  
 

• Des del 2007, CaixaProinfància treballa per trencar el cercle de 
pobresa que es transmet de pares a fills i oferir als més petits i 
joves oportunitats de futur, mitjançant l’impuls de noves formes 
d’atenció a la vulnerabilitat i al risc d’exclusió.  

 
• Només a la Comunitat de Madrid, CaixaProinfància ha atès 54.646 

menors i 30.275 famílies en situació de pobresa en aquests 10 anys, 
amb el suport de les 31 entitats socials vinculades al programa.  

 
• L’Obra Social ”la Caixa” celebrarà aquesta tarda el seu desè 

aniversari amb un acte especial a CaixaForum Madrid, en el qual es 
reconeixeran les famílies, entitats i institucions que, a través de 
CaixaProinfància, treballen per donar una resposta integral a les 
necessitats de les famílies més vulnerables. 
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• Durant aquests 10 anys, l’Obra Social ”la Caixa” ha destinat 393 
milions d’euros al desenvolupament de CaixaProinfància a tot 
Espanya i 72 milions d’euros a la Comunitat de Madrid.  

 

 

Madrid, 29 de novembre de 2017.- CaixaProinfància, el programa de l’Obra 

Social ”la Caixa” que treballa per a la superació de la pobresa i l’exclusió social, 

ha atès 272.354 infants i adolescents i 158.585 famílies en situació de 
pobresa de tot Espanya. Aquest matí s’han presentat aquestes xifres en un 

esmorzar informatiu a CaixaForum Madrid, en què, a més, s’ha explicat que el 

47 % dels ajuts són de reforç educatiu i que la mitjana de permanència en el 
programa dels infants i joves és de 3,4 anys. 
 
Jaume Giró, director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, destaca: 

«CaixaProinfància aconsegueix reduir molt significativament l’abandonament 

escolar, que és del 30 % en el total d’Espanya en alumnes que cursen 

l’ensenyança secundària obligatòria, i del 6 % entre els infants que atén el 

programa. I les avaluacions indiquen que aquests nens i nenes atesos tenen 
el doble de possibilitats d’aconseguir progressar escolarment que altres 
que estan en condicions similars. Però aquests èxits no serien possibles 

sense entitats com les que avui reconeixem. I sense la col·laboració de les 

administracions públiques, a les quals dono les gràcies.» 

 

Fins avui, l’Obra Social ”la Caixa” ha destinat un pressupost de 393 milions 
d’euros al desenvolupament del programa a tot Espanya. El 2016 la mitjana 

d’aportació econòmica valorada per família ha estat de 1.400 euros en el global 

del programa.  

 

 

Fa 10 anys que treballem per trencar el cercle de la pobresa infantil 
 
CaixaProinfància treballa perquè els menors d’entre 0 i 18 anys en situació de 

pobresa o exclusió social tinguin les mateixes oportunitats que la resta 

d’infants. L’objectiu del programa és trencar el cercle de pobresa que es 
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transmet de pares a fills i promoure noves formes d’atenció enfocades al 

desenvolupament social i educatiu a través d’un conjunt d’ajuts que les entitats 

socials duen a terme seguint la metodologia de treball establerta pel programa. 

Aquests recursos són:  

 

- Reforç educatiu: atenció en logopèdia, psicomotricitat, 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: alimentació i higiene infantil, ulleres i audiòfons. 

 

Al començament, CaixaProinfància es va implementar a les 10 ciutats i àrees 

metropolitanes amb més bosses de pobresa: Madrid, Barcelona, Bilbao, 

Saragossa, Màlaga, Múrcia, Palma, Sevilla, València, Santa Cruz de Tenerife i 

Las Palmas de Gran Canaria. Al llarg dels anys, s’ha anat ampliant a altres 

ciutats del territori espanyol, amb la voluntat de tenir presència a totes les 

comunitats autònomes el 2019.  

 

 

Acció social en xarxa 
 
Col·laboren amb CaixaProinfància 426 entitats socials que treballen en xarxa i 

que s’encarreguen d’atendre de manera directa les famílies, prioritzar els ajuts i 

fer el seguiment de cada cas. El programa no solament potencia el treball en 

xarxa entre les entitats socials, sinó que també promou una acció coordinada 

amb altres agents del territori (ajuntaments, escoles i centres de salut, entre 

d’altres) per donar una resposta global i integral a les necessitats dels nens i 
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nenes i de les seves famílies. Per tant, la valoració de cada cas, el pla de 

treball amb els objectius específics, el seguiment i l’avaluació es fan de manera 

conjunta entre les parts implicades. 
 

Totes aquestes organitzacions actuen amb la premissa que els infants d’avui 

són els adults que formaran la societat de demà, per la qual cosa l’atenció a la 

infància és determinant per aconseguir el seu benestar, però també per 

construir una societat més justa, equitativa i cohesionada. 

 

 

«Jo seré el que vulgui ser» 
 
CaixaProinfància celebra, també, 10 anys a la Comunitat de Madrid, on durant 

aquest temps ha atès 54.646 menors i 30.275 famílies en situació de 
pobresa a través de les 31 entitats socials que desenvolupen el programa al 

territori. L’Obra Social ”la Caixa” hi ha destinat 72 milions d’euros. 

 

La celebració tindrà lloc aquesta tarda a CaixaForum Madrid, amb 

l’assistència de les entitats que desenvolupen CaixaProinfància a la Comunitat 

de Madrid i les famílies que hi participen. Presidiran l’acte el director general de 

la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, i la ministra de Sanitat, Serveis 

Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, els quals concediran reconeixements 
especials a joves, famílies i entitats i institucions de Madrid participants en tres 

categories diferents.  

 

Dins de la categoria individual de Superació personal i apoderament 
familiar, han rebut reconeixements tres joves de la Fundación Tomillo, Redes 
Sociedad Cooperativa i YMCA, que han estat obsequiats amb un ordinador 

personal. En la categoria familiar, han estat reconegudes dues famílies 

beneficiàries de La Rueca i Redes Sociedad Cooperativa. A elles i als 

responsables d’aquestes dues entitats, se’ls ha ofert un viatge a Port 
Aventura i Trofeus CaixaProinfància 10è Aniversari. 

 

En la segona categoria de reconeixements CaixaProinfància, corresponent a 

Iniciatives familiars per a la comunitat, s’ha destacat la iniciativa Grupo 
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Premonis del Centro de Animación Social Valdeperales i el Taller de Madres 

de Vallecas dut a terme per la Coordinadora Infantil y Juvenil de Vallecas. 

L’Obra Social ”la Caixa” ha lliurat una aportació econòmica de 1.700 euros a 

cada entitat per a la compra de material per al desenvolupament de les 

activitats.  

 

I els reconeixements de la tercera categoria, Treball en xarxa, s’han concedit, 

d’una banda, a les entitats Cáritas Madrid, Asociación Krecer i Fundación 
Secretariado Gitano, pels projectes dirigits a infants en situació a través del 

Colegio Loyola de Palacio; d’altra banda, l’Ajuntament de Madrid i l’entitat Save 
the Children han rebut un reconeixement pel seu treball en xarxa amb 

CaixaProinfància Carabanchel; i finalment, l’entitat Pinardi ha estat reconeguda 

pel projecte Unidos por el Baloncesto, dut a terme juntament amb la Federació 

Espanyola de Basquetbol. Als responsables d’aquestes iniciatives, se’ls ha 

lliurat el Trofeu CaixaProinfància 10è Aniversari. 
 

Per commemorar l’aniversari, el programa ha produït un himne a la infància 

amb una melodia àgil i dinàmica perquè el cantin els més petits. La lletra els 

convida a ser el que vulguin ser de grans, a buscar el seu somni i a ser els 

líders de la seva pròpia vida. «Jo seré» és el nom de l’himne que avui han 

interpretat els nens i nenes del cor de Save the Children. 

 

 

 

 


