
 

 
 

Nota de premsa 

 
                  és la gran aposta de la programació de l’Obra Social ”la Caixa” per a l’any 2011 

 
 

L’Obra Social ”la Caixa” impulsa  
la nova generació de gent gran 

a Galícia 
 

• L’Obra Social ”la Caixa” posa en marxa juntament amb la Xunta de Galicia una 

nova línia d’actuació amb l’objectiu de fomentar la participació de la gent gran, 

donar valor a l’experiència que tenen a través del voluntariat, i situar-la com a 

protagonista a la nostra societat. 

 

• La gran aposta de l’entitat per a l’any 2011,                  ,  es posa en marxa a la 

comunitat amb la signatura d’un conveni entre l’Obra Social ”la Caixa” i la 

Conselleria de Traballo e Benestar Social de la Xunta de Galicia. El projecte 

pretén impulsar un moviment social, una nova generació de gent gran, que 

passin de ser beneficiaris a esdevenir protagonistes actius, de manera que es 

generi un canvi en la percepció que en té la societat i també en la que en tenen 

les persones d’aquest col·lectiu. 

 

• El nou projecte s’emmarca en l’emblemàtic programa de gent gran que totes 

dues institucions duen a terme a la comunitat des de l’any 1998, i en el qual ja 

han participat 165.000 persones grans a Galícia. Ara el programa s’actualitza en 

un context d’envelliment creixent i d’una conjuntura econòmica difícil. 

Actualment la gent gran suposa un 22,8% de la població gallega. 

 

 

Santiago de Compostel·la, 22 de febrer de 2011. Elisa Durán, directora general adjunta de la 
Fundació ”la Caixa”, i Coro Piñeiro, directora xeral de Dependencia e Autonomía Persoal de la 
Xunta de Galicia, han presentat avui les línies d’actuació principals de l’entitat a la comunitat per 

a l’any 2011, encapçalades pel nou projecte                       . 
 
La nova gent gran 

 
En paraules de la directora general adjunta de la Fundació ”la Caixa”, Elisa Durán, “els darrers 

anys, ha evolucionat el perfil de la gent gran: la millora en les condicions socials i de salut ha 

aportat més qualitat de vida als anys. La gent gran està en un moment idoni per contribuir 

activament amb la seva experiència al desenvolupament de la societat. No ens podem permetre 



deixar de banda el valor i la saviesa que aporten el coneixement i l’experiència de la nostra gent 

gran en tots els àmbits.” 

 
Amb aquesta finalitat neix                     ,  un projecte per impulsar i posar de relleu la tasca del 

voluntari gran, en el marc de l’Any Europeu del Voluntariat, així com també la capacitat de la 
gent gran per integrar les noves tecnologies en les activitats de la vida quotidiana. 

Ni l’altruisme ni les noves tecnologies tenen edat, i n’és una bona mostra el fet que cada vegada 
hi ha més gallecs que col·laboren en projectes de voluntariat quan s’han jubilat. La incorporació 

de la gent gran com a nova generació de                   , que participa i aporta coneixements, 
suposa avantatges importants per a tots els sectors, societat, organitzacions i gent gran. 

Com funcionarà el moviment                      ? 

La gent gran interessada a formar part de la generació                     s’hi pot registrar directament  
a la xarxa de centres de gent gran que l’Obra Social té en conveni amb la Xunta. D’aquesta 

manera, després de rebre una formació específica, podran participar en projectes de voluntariat i 
dedicar el seu temps en benefici dels altres.  

Un cop inscrits, rebran formació genèrica sobre voluntariat i habilitats socials, i també formació 
específica sobre les activitats del programa, que són Històries de Vida, Activa la Ment, Grans 

Lectors, Respir Familiar i Acció Local.  

• Històries de vida: és una forma innovadora d’aprendre a fer servir les tecnologies amb 
la motivació personal com a punt de partida. Cada persona confecciona un projecte 
personal a partir de la seva història, vivències o interessos. Amb Històries de vida 

s’aprèn a fer servir des del teclat i el ratolí fins a programes d’edició de fotos i vídeos, 
passant pel processador de textos i internet. El projecte es durà a terme a les 
CiberCaixa dels centres de gent gran. 

• ActivaLaMent: l’activitat mental és un aspecte clau per a un envelliment actiu i 
saludable. És una plataforma virtual perquè la gent gran posi en forma la ment d’una 
manera entretinguda, alhora que se’n potencia l’autonomia personal. El programa es 

desenvolupa a través de diferents activitats enfocades a exercitar sis àrees cognitives 
principals: atenció i concentració; memòria; processament visual, processament auditiu, 
llenguatge, i funcions executives. Les persones grans podran accedir a la plataforma des 

de qualsevol ordinador, també a les CiberCaixa dels centres de gent gran.  
• Grans Lectors: es tracta d’un projecte que pretén millorar la comunicació entre la gent 

gran i evitar-ne l’aïllament, tot afavorint la trobada i les relacions humanes al mateix 

temps que s’estimula l’atenció i s’exercita la memòria. Consisteix en la participació en 
tertúlies al voltant de la lectura d’un llibre, triat especialment per la temàtica, i 
dinamitzades per voluntaris. El projecte es desenvoluparà als centres de gent gran i en 

altres espais, com ara residències, centres de dia o a casa de persones amb dificultat 
per desplaçar-se. 

• Respir Familiar: la xarxa de voluntaris grans ofereix suport als cuidadors familiars de 

persones amb malalties neurològiques, en col·laboració amb les associacions de 



familiars d’afectats. Els voluntaris atendran a domicili la persona malalta mentre el 

cuidador principal assisteix a formació o fa activitats personals. 
• Acció Local: es tracta d’impulsar un projecte de voluntariat en col·laboració amb entitats, 

associacions o institucions que estiguin presents a la comunitat. En definitiva, l’objectiu 

és aconseguir un compromís actiu de la gent gran amb el territori on viuen, que també 
comporta transformar els centres de gent gran en espais oberts a la comunitat. En 
aquesta línia es desenvoluparan activitats com ara horts urbans, CiberCaixa Solidàries 

amb persones amb discapacitat, activitats intergeneracionals per contribuir a l’èxit 
escolar, etc. 

A mig termini, tots els membres es trobaran en una plataforma on-line, una nova xarxa social 
exclusiva per a la gent gran, que en facilitarà la participació i la coordinació. 

Un programa emblemàtic a Galícia 

                     s’emmarca en l’històric programa dedicat a la gent gran de la  Fundació ”la Caixa”, 

que l’entitat desenvolupa des del 1997 conjuntament amb la Xunta de Galicia.  

Totes dues institucions tenen actualment en conveni 23 centres de gent gran a la comunitat 
autònoma, dels quals s’han beneficiat 165.000 persones. Aquests equipaments tenen l’objectiu 
de fomentar l’aprenentatge de la informàtica i els nous sistemes de comunicació entre la gent 

gran i augmentar-ne l’autonomia personal.  

A més, des de l’any 2004 ja hi ha gairebé 25.400 gallecs que han participat en activitats de 
voluntariat a la comunitat. En aquest sentit, la gent gran gallega ha estat la primera d’Espanya a 
apropar les noves tecnologies als joves reclusos, amb l’objectiu de facilitar-ne la reinserció social 
i laboral. Des del juny de 2008, 12 persones grans han passat per la CiberCaixa i han compartit 
experiències amb més de 165 joves interns del Centro Penitenciario de Teixeiro. 

El projecte                    és el projecte estrella de la programació nacional de l’Obra Social ”la 
Caixa” l’any 2011 a la Corunya. En aquest sentit, la gent gran sempre ha estat un col·lectiu 
d’atenció preferent a l’entitat, que va néixer l’any 1904 com a Caixa de Pensions per a la Vellesa i 

l’Estalvi i que actualment té més de 600 centres de gent gran de titularitat pròpia o en conveni amb 
Espanya. 

 

Per a més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   
Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es 
Izaskun Azcona: 638 14 72 25 / 638 14 72 25 / izaskun.azcona@lacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


