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Globalment, ”la Caixa” destina més de 500 milions d’euros anuals a impulsar 50.000 

iniciatives en els àmbits social, cultural, educatiu i de recerca mèdica, en benefici  

d’11 milions de persones. 

 

CaixaProinfància ha atès a més de 300.000 
nens i nenes per trencar el cercle 

generacional de la pobresa 
 

La pobresa infantil afecta a 1 de cada 3 nens a Espanya, 

amb 2,2 milions de menors en situació vulnerable  

Informe AROPE 2019 

 

 

 CaixaProinfància, el programa de “la Caixa” que treballa per a la 

superació de la pobresa infantil, arriba a tot l’Estat espanyol a través 

de les més de 400 entitats socials que l’implementen als seus 

territoris.   

 

 Des de la seva posada en marxa l’any 2007, més de 300.000 petits i 

joves han rebut oportunitats de futur mitjançant l’impuls de noves 

formes d’atenció a la vulnerabilitat social. Per això, “la Caixa” ha 

destinat més de 400 milions d’euros al desenvolupament del 

programa. 

 

 «La pobresa infantil és una realitat de la qual sempre hem d’estar 

pendents. En depèn no sols el benestar present de la infància, sinó 

també el futur de la nostra societat», explica el president de la 

Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé.  

 

 Dos beneficiaris de CaixaProinfància protagonitzen la campanya 

«Persona a persona» de ”la Caixa”, coincidint amb els dies de Nadal. 
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Barcelona, desembre de 2019. CaixaProinfància, el programa de ”la Caixa” que 

treballa per la superació de la pobresa infantil i l’exclusió social, ja és present a 

tot Espanya. El programa va néixer el 2007 i, al començament, es va implementar 

a les onze 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 d’aquests anys, s’ha 

anat ampliant fins a arribar el 2019 a totes les comunitats autònomes. 

 

Durant aquests anys, CaixaProinfància ha atès més de 300.000 infants i 

adolescents i més de 176.000 famílies en situació de pobresa. Per fer-ho, 

”la Caixa” hi ha destinat un pressupost total de més de 400 milions d’euros. 

 

«Vam posar en marxa aquest programa fa més de deu anys i, progressivament, 

l’hem anat ampliant a tot Espanya. Això respon a la nostra convicció que, al 

marge de la conjuntura econòmica, la pobresa infantil és una realitat de la qual 

sempre hem d’estar pendents. En depèn no sols el benestar present de la 

infància, sinó també el futur de la nostra societat», explica el president de la 

Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé. 

 

Miguel Ángel Díaz i Cózar Mohamed són dos beneficiaris de CaixaProinfància 

que protagonitzen la campanya «Persona a persona» de ”la Caixa”, coincidint 

amb els dies de Nadal.  

 

Miguel Ángel va néixer al Polígono Sur (Sevilla) i és beneficiari de 

CaixaProinfància des del 2019, a través de sessions de reforç escolar i orientació 

psicològica. «CaixaProinfància em va ajudar a prendre un bon camí», explica. 

Ara estudia Filologia Hispànica i el seu objectiu és dedicar-se a l’escriptura i la 

crítica literària: «Vull escriure històries per a aquestes persones que encara no 

tenen una història».  

 

Cózar Mohamed, nascuda en un camp de refugiats sahrauí, viu a Bilbao i té una 

aspiració: «M’encantaria destacar en el món. Crec que tots tenim aquest 

minisomni». Un contratemps en els estudis la va dur fins al programa 

CaixaProinfància, i ara cursa el grau de Química. Explica que el fet que una noia 

sahrauí hagi assolit aquest nivell d’estudis, en un país que no és el seu i en un 

idioma que no és el seu, és un motiu d’orgull per a ella i la seva família. 

mailto:apuig@fundaciolacaixa.org
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial


  

 

 

Nota de premsa 
 

 

Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.org 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
       @FundlaCaixaCAT / @ariadna_puign 

 

 

Dotze anys treballant 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 transmet de pares 

a fills, i també promoure noves formes d’atenció enfocades al desenvolupament 

social i educatiu, a través d’un conjunt d’ajudes que les entitats socials 

despleguen amb 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, activitats d’estiu i 

centres oberts. 

 

- Suport educatiu familiar: tallers educatius familiars i centre 

maternoinfantil. 

 

- Atenció i teràpia psicosocial: suport personalitzat o en família, i tallers 

terapèutics grupals. 

 

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

 

 

Acció social en xarxa 

 
CaixaProinfància compta amb la col·laboració de 426 entitats socials, que 

treballen en xarxa i que s’encarreguen d’atendre directament les famílies, 

prioritzar els ajuts i fer el seguiment de cada cas. El programa no sols 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 
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treball amb els objectius específics, el seguiment i l’avaluació es duen a terme 

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, de manera que l’atenció a la infància 

és determinant per aconseguir el seu benestar, però també per construir una 

societat més justa, equitativa i cohesionada. 
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