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El programa CaixaProinfància ha atès a la província 
de Barcelona més de 85.000 menors en situació de 

pobresa durant els seus primers deu anys  

 
CaixaProinfància celebra a Barcelona la seva primera dècada 

amb un acte de reconeixement a les famílies, entitats i 
institucions que desenvolupen i participen en el programa 

 

 

• CaixaProinfància impulsa el desenvolupament integral i la inclusió 

social de la infància en situació de pobresa. Durant els seus 

primers deu anys, ha prestat suport a 85.653 menors i 52.873 

famílies, gràcies a les 118 entitats socials que implementen el 

programa a la província de Barcelona. 

 

• Des del 2007, CaixaProinfància treballa per trencar el cercle de la 

pobresa que es transmet de pares a fills, i per oferir als més petits i 

als joves oportunitats de futur, mitjançant l’impuls de noves formes 

d’atenció a la vulnerabilitat i al risc d’exclusió.  

 

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

aniversari amb una trobada a CaixaForum Barcelona, on 

reconeixerà les famílies, entitats i institucions que, a través de 

CaixaProinfància, treballen per donar una resposta integral a les 

necessitats de les llars més vulnerables.  

 

• En aquests deu anys, l’Obra Social ”la Caixa” ha destinat 122 

milions d’euros al desenvolupament de CaixaProinfància a la 

província de Barcelona. 
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Barcelona, 19 de juny de 2018. CaixaProinfància, el programa de l’Obra 

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

ha atès durant els seus primers deu anys 85.653 infants i adolescents, i 

52.873 famílies en situació de pobresa de Barcelona i província. El 2017, el 

programa va prestar ajuda a 18.367 menors i 12.083 famílies. 

 

Les xifres s’han presentat aquest matí en un esmorzar informatiu, en el qual 

s’ha explicat, a més, que el 44 % de les ajudes són de reforç educatiu, i que 

la mitjana de permanència en el programa dels infants i joves és de 3,4 anys. 

Han intervingut en aquesta presentació el subdirector general de la Fundació 

Bancària ”la Caixa”, Marc Simón; el director científic del programa 

CaixaProinfància, Jordi Riera; el director d’institucions de CaixaBank a 

Barcelona, Xavier Garcia, i la presidenta de FEDAIA, Conxita Martínez. Els 

han acompanyat Imane El Bouhali, Pedro Vargas i Ayaa Charkoui, tres joves 

que van participar en el programa CaixaProinfància i que ara estudien carreres 

universitàries.  

 

Fins avui, l’Obra Social ”la Caixa” ha destinat un pressupost de 122 milions 

d’euros al desenvolupament del programa a la província de Barcelona. Només 

el 2017, s’hi van destinar 13 milions d’euros, i el 2018 l’import augmentarà 

fins a 14 milions d’euros.  

 

 
10 anys de treball 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 dels 

joves. L’objectiu del programa és trencar el cercle de la pobresa que es 

transmet de pares a fills, i promoure noves formes d’atenció enfocades al 

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

entitats socials duen a terme sota la metodologia de treball establerta pel 

programa. Aquests recursos són:  

 

- Reforç educatiu: atenció en logopèdia i 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. 
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- Suport educatiu familiar: tallers educatius familiars i centre 

maternoinfantil. 

- Atenció i teràpia psicosocial: atenció personalitzada amb famílies i 

tallers terapèutics grupals. 

- Promoció de la salut: alimentació i higiene infantil, ulleres i audiòfons. 

 

En els seus inicis, CaixaProinfància es va implementar a 11 ciutats i àrees 

metropolitanes: Barcelona, Madrid, Bilbao, Saragossa, Màlaga, Múrcia, Palma, 

Sevilla, València, Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas de Gran Canaria. Al 

llarg dels anys, s’ha anat estenent a altres ciutats del territori espanyol, amb la 

voluntat de tenir presència a totes les comunitats autònomes l’any 2019.  

 

A tot l’Estat, CaixaProinfància ha atès 282.991 menors i 165.107 famílies en 

situació de pobresa en aquests deu anys, amb el suport de les 426 entitats 

socials vinculades al programa.  

 

 

Acció social en xarxa 
 
Les entitats que col·laboren amb CaixaProinfància treballen en xarxa i 

s’encarreguen d’atendre de manera directa les famílies, prioritzar les ajudes i 

fer el seguiment de cada cas. A la província de Barcelona, el programa disposa 

de 118 entitats col·laboradores, coordinades per 27 entitats: AE Itaca, 

Associació Esclat, Associació SAO – PRAT, Càritas Diocesana de Sant Feliu, 

Càritas Diocesana de Terrassa, Casal dels Infants, CIJ Sanfeliu – Sant 

Ildefons, Coordinadora d’Entitats del Poble Sec – Espai de la Infància, Eduvic, 

Fundació Adsis, Fundació AGI, FECC, Fundació Carles Blanch, Fundació 

Comtal, Fundació de l’Esperança, Fundació Pere Tarrés, Fundació Ires, 

Fundació MAIN, Fundació Mans a les Mans, Fundació Marianao, Fundació 

Maria Auxiliadora, Fundació Privada Pare Manel, Fundació Privada Trinijove, 

REIR, Salesians Sant Jordi, Save the Children, i YMCA. 

 

CaixaProinfància compta amb una direcció científica formada pel grup 

d’investigació Pedagogia, Societat, Innovació i Tecnologies de la Informació i 

Comunicació (PSITIC) de la Universitat Ramon Llull (URL), dirigit pel Dr. Jordi 

Riera Romaní i amb la coordinació executiva del Dr. Jordi Longás Mayayo. 

Aquest equip ha promogut, liderat i coordinat un grup d’assessors en xarxa, 
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integrat per professors/investigadors de diferents universitats espanyoles, amb 

l’objectiu de dur a terme accions de transferència de coneixement, investigació i 

formació al voltant de CaixaProinfància, adreçades a millorar l’efectivitat i el 

desenvolupament del programa.   

 

El programa no només 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 infants 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 partint de la premissa que els nens i les 

nenes 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 
 

A la celebració dels deu anys de CaixaProinfància, que tindrà lloc aquesta 

tarda a CaixaForum Barcelona, es concediran reconeixements especials, dins 

diferents categories, a les entitats que desenvolupen el programa a la província 

de Barcelona, i als joves i les famílies que hi participen.  

 

Dins la categoria individual de «Superació personal», rebran 

reconeixements 11 joves: Jorge Rolando, Fatima Moukhli, Hind Rhora, 

Anggie Viviana Castro, Soraya Chabou, Ayaa Charkoui, Imane El Bouhali, 

Badia Boukta, Jamal Ikiss, Fatima El Aasri i Pedro Vargas. Gràcies a 

l’aprofitament dels serveis de CaixaProinfància en què han participat al llarg 

dels anys (reforç escolar, ajudes d’equipament escolar, colònies urbanes i 

tallers familiars, entre d’altres) i al suport de les seves famílies, tots ells han 

superat diferents dificultats i han cursat estudis superiors.  

 

Aquests onze joves rebran com a obsequi un ordinador personal. També es 

dedicarà un reconeixement a la Fundació Mans a les Mans, Fundació 

Comtal, Fundació Adsis, Save the Children, Fundació Marianao, Centre 
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Diari Sant Josep i Fundació Pere Closa, entitats que han treballat amb ells 

durant anys. 

 

En la categoria d’«Apoderament familiar», es reconeixerà la família de la 

Juana Tejeda. Malgrat la seva difícil trajectòria, la Juana ha estat sempre molt 

implicada en el procés educatiu dels seus fills, i aquests han adquirit molta 

autonomia, responsabilitat i habilitats de relació amb els seus iguals.  

 

Com a premi, la família gaudirà d’un viatge a Port Aventura durant tot un cap de 

setmana. També s’atorgarà un reconeixement a l’entitat que li ha donat suport, 

la Fundació Adsis. 

 

Dins la categoria de «Treball en xarxa», es lliurarà un trofeu a l’entitat 

Salesians Sant Jordi i als Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona com a 

reconeixement a aquelles iniciatives de col·laboració públic-privada que 

mostren conjuntament l'escenari de necessitats i ofereixen una resposta 

coordinada. 

 

Per commemorar el seu desè aniversari, el programa ha creat un himne a la 

infància amb una melodia àgil i dinàmica per ser cantada pels més petits. La 

lletra els convida a ser el que vulguin de grans, a fer realitat el seu somni i ser 

els líders de la seva pròpia vida. “Jo seré” és el títol de l’himne que avui 

interpretaran els nens i nenes del cor de la Fundació Pare Manel.  

 

 

 
 


