
 

Nota de premsa 

 

 
 

En el marc del Dia Internacional de les Dones 2011, que se celebra el 8 de març  

 
L'Obra Social "la Caixa" retransmet el I Congrés de 

Dones Grans en directe a través d'Internet  

 
 

• La trobada es desenvolupa al Palau de Congressos de Madrid els dies 7 i 8 de 

març sota el lema "Les oportunitats de l'edat: dones sàvies", amb l'objectiu 

de reconèixer i agrair l'esforç vital que les dones grans realitzen a favor de la 

nostra societat.  

 

• Més de 10.000 persones seguiran per Internet la retransmissió del Congrés en 

directe, realitzada per l'Obra Social "la Caixa", entitat col·laboradora en 

l'esdeveniment. A més, 5.000 persones grans es connectaran des de 500 

CiberCaixa centres de gent gran de tot Espanya, i algunes d'elles poden 

intervenir en les ponències per videoconferència.  

 

 

Madrid, 7 març 2011.- EI Congrés de Dones Grans organitzat pel Ministeri de Sanitat, 

Política Social i Igualtat amb la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa" té com a objectiu 

fonamental reconèixer i agrair l'esforç vital que realitzen les dones grans a favor de 

tota la societat, amb el seu treball en els àmbits productiu, reproductiu i de cura. Un 

treball, gairebé sempre silenciós i invisible, i que la majoria continua fent tot i haver 

superat els 60 anys. A més, el Congrés pretén també fomentar la participació i integració 

de les dones, així com promoure estratègies que les poden ajudar a millorar la seva 

qualitat de vida.  

 

Per tot això, un objectiu clau és que l'esdeveniment arribi a les dones grans. En aquest 

sentit, l'Obra Social "la Caixa" farà possible que el congrés traspassi les parets del 

Palau de Congressos i arribi en directe a tots els racons d'Espanya a través de la 

transmissió en directe per Internet a la seva web (www.lacaixa.es/obrasocial).  

 

Més de 10.000 persones podran seguir els actes durant els dos dies de congrés per 

Internet, entre elles les més de 5.000 persones grans que es connectaran des de 500 

centres de gent gran que l'entitat té en titularitat pròpia o en conveni a tot Espanya. A 



més, durant la segona jornada de congrés, el dimarts dia 8 de març, es realitzarà una 

videoconferència amb 7 d'aquests centres, des d'on dones grans participaran en directe 

en el congrés donant testimoni a través de les seves accions de voluntariat del seu 

protagonisme social.  

 

La promoció de les noves tecnologies entre la gent gran és un dels objectius del 

Programa de Gent Gran de l'Obra Social "la Caixa", que es desenvolupa a tot Espanya 

des de 1997 amb l'objectiu de promoure un envelliment actiu, participatiu i saludable. Ja 

són 450.000 les persones grans que han après a utilitzar les noves tecnologies en les 

535 CiberCaixa (aules informàtiques) i que ara multiplicaran seus coneixements a través 

del voluntariat amb el nou projecte Gent 3.0 que posa en marxa l'entitat. Una d'aquestes 

CiberCaixa es realitzarà al Palau de Congressos durant l'esdeveniment i els interessats 

podran seguir in situ les activitats dels cibergrans. 

 
 
  
Per a més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social “la Caixa” 
Jesús N. Arroyo: 629 79 12 96 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 
 
 


