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Nota de premsa  

 

L’Obra Social ”la Caixa”, el CSIC i la Fundació 

General CSIC analitzen les causes de l’envelliment  
 

• Obra Social ”la Caixa” dóna suport amb un milió d’euros als Projectes Zero 

FGCSIC en Envelliment. 

 

• Presentació de la Línia Estratègica d’Envelliment de la Fundació General CSIC i 

de les activitats promogudes en aquest àmbit. 

 

• Experts en l’àrea de l’envelliment analitzaran el panorama actual d’aquest 

fenomen a Espanya. 

 

Madrid, 16 de novembre de 2010. El Consell Superior d’Investigacions Científiques 

(CSIC), la Fundació General CSIC i l’Obra Social ”la Caixa” han celebrat la Jornada 

sobre Envelliment, en la qual s’han presentat les diferents accions desenvolupades 

per la Fundació en el marc de la seva línia estratègica. Entre aquestes accions destaca 

la signatura i el llançament de la convocatòria de Projectes Zero FGCSIC en 

Envelliment, impulsada per l’Obra Social ”la Caixa” amb una dotació d’un milió 

d’euros. Durant aquesta jornada s’ha signat un conveni per posar en marxa aquesta 

acció entre la Fundació General CSIC i Obra Social ”la Caixa”. Així mateix, han 

participat en la jornada experts destacats en l’àmbit de l’envelliment que, des dels 

seus diversos camps d’especialitat, han analitzat el panorama actual d’aquest 

fenomen a Espanya. 

La jornada s’ha estructurat en tres blocs. El primer, constituït per la Línia Estratègica 

d’Envelliment de la Fundació General CSIC, s’ha centrat en les presentacions de 

l’Informe sobre l’envelliment a Espanya, elaborat per la Unitat d’Anàlisi FGCSIC, i el 

número monogràfic sobre envelliment de la revista de divulgació científica Lychnos. 

Així mateix, s’ha presentat la primera convocatòria de Projectes Zero FGCSIC en 

Envelliment, impulsada per l’Obra Social ”la Caixa” amb un milió d’euros i adreçada a 

investigadors d’entitats públiques d’R+D. Després de la presentació de la convocatòria 
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per part del director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, el president del 

CSIC i de la Fundació General CSIC, Rafael Rodrigo, i el director general de la Fundació 

General CSIC, Javier Rey, s’ha signat el conveni entre la FGCSIC i l’Obra Social per posar 

en marxa aquesta acció. Amb aquesta convocatòria, emmarcada en la Línia Estratègica 

d’Envelliment, Obra Social ”la Caixa” dóna suport a la promoció d’estudis sobre els 

diferents aspectes psicosocials que afecten la gent gran, i també a investigacions de 

tipus tecnològic (telemedicina, pròtesis, nous materials, domòtica i robòtica) i els seus 

efectes, enfocats a millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu. Amb aquesta 

convocatòria es pretén promoure investigacions que abordin el problema des de 

diferents disciplines, no tan sols la biomèdica, sinó també qüestions de caràcter 

biomecànic, socioeconòmic i psicològic. 

Els Projectes Zero són una de les cartes de presentació de la Fundació General CSIC, 

que té com a objectiu facilitar, potenciar i articular el finançament privat per dur a 

terme investigació pública. Els Projectes Zero neixen per impulsar enfocaments 

transdisciplinaris i innovadors pel que fa a la resolució de problemes i qüestions d’alt 

impacte, tant de caràcter cientificotècnic com d’interès social i econòmic. 

Aquesta convocatòria de Projectes Zero en Envelliment, a l’edició del 2011, se centrarà 

exclusivament en dos àmbits d’actuació: les investigacions de caràcter psicosocial 

(estudis que tenen com a objectiu l’individu i la seva interacció amb l’entorn immediat) 

i les de caràcter tecnològic (s’hi inclouen les investigacions orientades a pal·liar els 

efectes de l’envelliment, tant en l’individu com en el seu entorn immediat o aliè). 

Al segon bloc de la jornada, la conferència de Maria Blasco, vicedirectora del Centre 

Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO), ha obert el torn dels investigadors. El 

tercer i últim bloc ha consistit en una taula rodona que, des de les perspectives 

biomèdica, psicosocial i tecnològica, ha analitzat diferents investigacions 

desenvolupades a l’àrea de l’envelliment. Hi han intervingut Herminia Peraita (UNED), 

José Miguel Azcoitia (Tecnalia), Isabel Varela-Nieto (CSIC) i Antonio Martínez Maroto 

(Imserso), moderats pel periodista Javier Grégori (Cadena Ser). 

La disminució de la natalitat, juntament amb el descens de la mortalitat en edats 

avançades, planteja un nou repte a les nostres societats: aconseguir que una longevitat 

més gran no representi un increment en el nombre de persones malaltes i dependents, 

sinó que el fet de ser gran s’identifiqui amb salut i vida activa. Alineant-se amb les 

principals polítiques d’investigació nacional i internacional, la Fundació General CSIC 

promou accions emmarcades en la seva línia estratègica d’Envelliment, discapacitat i 

malaltia. 
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Més informació:  

Departament de Comunicació i Divulgació de FGCSIC 

Reyes Sequera: 917 816 589 

Sira Laguna: 917 819 113 

Adreça electrònica: comunicacion@fgcsic.es.  

Pàgina web: www.fgcsic.es 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  

Juan A. García: 608 21 30 95 jagarcia@fundaciolacaixa.es  

Sònia Oquendo: 676 06 36 17 soquendo@fundaciolacaixa.es  

www.lacaixa.es/obrasocial 

Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  

 

Departament de Comunicació (CSIC) 

Ainhoa Goñi: 915 681 472 / 75 

g.prensa@csic.es 

www.csic.es 

 


