
 

 

Nota de premsa 

 
L'Obra Social "la Caixa" inaugura a Girona el 
primer EspaiCaixa per a gent gran de l’Estat 

 

• Girona estrena un nou espai social innovador de participació i de 

promoció activa de les persones grans. Amb l’objectiu de situar el 

col·lectiu com a protagonistes de la nostra societat, el centre restarà 

obert a partir d’avui a tots els gironins i gironines. 

 

•   L’EspaiCaixa obre portes amb unes instal·lacions modernes i 

adaptables a tot tipus d’activitats i projectes, i inclou aules 

d’informàtica i el nou espai           equipat amb les últimes 

tecnologies i dedicat a promoure activitats de voluntariat. 

 

•   Amb la inauguració de l’EspaiCaixa i el recent naixement del nou 

CaixaForum Girona a l’edifici històric de la Fontana d'Or, l'Obra 

Social "la Caixa" materialitza una nova etapa a la demarcació. 

 

 

Girona, 2 de juny de 2011.- Anna Pagans, alcaldessa de Girona; Elisa Durán, 
directora general adjunta de la Fundació “la Caixa”; Violant Cervera, directora 
general d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i 
Família de la Generalitat de Catalunya; Jordi Nicolau, delegat general de “la 
Caixa” a Girona i Manel Rullo, responsable d’EspaiCaixa Girona, han inaugurat 
aquest matí el nou EspaiCaixa, situat al carrer Ciutadans de Girona. També hi 
ha assistit Joan Dabau, president de l’Associació de Gent Gran de Girona, i 
desenes de nous usuaris del centre. 
 

El concepte EspaiCaixa 

Girona estrena un nou centre social innovador i pioner a l’Estat de 
participació i de promoció activa de les persones grans, que a partir d’avui 
restarà obert a tots els gironins i gironines. 
 
Amb el nom d’EspaiCaixa, neix un equipament,  amb l’objectiu de convertir-se 
en un espai que respongui a les inquietuds i necessitats de les persones grans 
d’avui en dia. Per això, incloent tota l’oferta d’activitats que l’Obra Social "la 
Caixa" desenvolupa als seus centres de gent gran, ha de ser també una 



plataforma des de la qual aquest col·lectiu pugui transmetre els seus 
coneixements i experiència a d’altres persones. 
 

La participació activa i el foment del voluntariat són els dos principals 
objectius d’EspaiCaixa Girona. Dos aspectes que contribueixen al canvi de 
percepció que la societat i les mateixes persones grans tenen d’aquest 
col·lectiu.   
 

Un nou equipament social per als gironins  

Situat a la Plaça Poeta Marquina, EspaiCaixa Girona obre les portes amb unes 
instal·lacions àmplies, accessibles i amb els recursos tècnics més avançats.  
 
L’equipament té més de 1.400 metres quadrats i compta amb un auditori amb 
capacitat per a més de 200 persones, en el qual s’hi realitzaran conferències, 
debats, representacions teatrals, corals, cursos, reunions, jornades i taules 
rodones; una aula informàtica amb ordinadors dedicada a l’aprenentatge i al 
desenvolupament de projectes a l’entorn de les noves tecnologies; l’espai               

, dedicat a la creació i organització de projectes solidaris i de 
voluntariat; un CiberCafè; un espai de lectura; tres sales de tallers; una sala 
polivalent; una sala de reunions i un espai d’oficines.  
 
La nova generació de persones grans  

La posada en marxa de l’equipament s’emmarca en l’emblemàtic projecte per a 
les persones grans de l’Obra Social "la Caixa", que des de 1998 porta a terme 
un ampli programa d’activitats a la demarcació a través dels 22 centres de 

gent gran que té en titularitat pròpia o en conveni amb les administracions, i 
del qual ja han participat més de 180.000 gironins. A Catalunya, l’entitat 
desenvolupa en 209 centres de gent gran el seu programa, del que ja han 
participat un milió i mig de persones a Catalunya.  
 
Les activitats socioculturals i de salut i benestar es mantindran a tots els 
centres propis (Caldes de Malavella, Santa Cristina d’Aro, Palafrugell, La 
Bisbal, Olot i Girona). Però, a més, aquest emblemàtic programa s’actualitza en 
un context de creixent envelliment i de difícil conjuntura econòmica i vol 
impulsar la tasca del voluntari i potenciar la capacitat de les persones grans 
d’actualitzar-se i integrar les noves tecnologies en la seva vida quotidiana.  
 
Tot això a través del nou projecte  , la nova generació de 

persones grans, que passen de ser beneficiàries a ser protagonistes actives, 
persones grans que participen i comparteixen els seus coneixements i 
experiència amb la resta de la societat. De fet, cada cop hi ha més gironins que 



participen d’activitats de voluntariat: durant l’any 2010 ho van fer més de 

23.000 persones.  
 
El funcionament del programa serà el següent: les persones grans interessades 
rebran formació genèrica sobre voluntariat i habilitats socials, i ells 
s’encarregaran de liderar i dinamitzar les activitats que es posaran en marxa 
(Històries de Vida, Activa la Ment, Grans Lectors, Respir Familiar i Acció Local): 
 

• Històries de Vida: Una manera innovadora d'aprendre a fer servir les 
tecnologies prenent com a punt de partida la motivació personal. Cada 
persona confecciona un projecte a partir de la seva història, vivències o 
interessos. Amb Històries de vida, activitat que es desenvolupa a la 
CiberCaixa, s'aprèn a utilitzar des del teclat i el ratolí, fins a programes 
d'edició de fotos i vídeos. 

• ActivaLaMent: És una plataforma virtual perquè la gent gran posi en 
forma la ment d'una manera entretinguda, al mateix temps que potencia 
la seva 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.  

• Grans Lectors: Es tracta d'un projecte que pretén millorar la 
comunicació entre la gent gran i evitar el seu aïllament afavorint la 
trobada i les relacions humanes, alhora que estimula l'atenció i exercita 
la memòria. Consisteix en la participació dels voluntaris en tertúlies al 
voltant de la lectura d'un llibre, que ells mateixos triaran i dinamitzaran.  

• 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 realitza activitats personals.  

• Acció local: Es tracta d'impulsar un projecte de voluntariat en 
col·laboració amb entitats, associacions o institucions que estiguin 
presents en la comunitat. L'objectiu és aconseguir un compromís actiu 
de la gent gran amb el territori on viu, que comporta també que 
EspaiCaixa sigui un espai obert a la comunitat. En aquesta línia els 
voluntaris desenvoluparan activitats com horts urbans, CiberCaixa 
Solidàries amb persones amb discapacitat, activitats intergeneracionals 
per contribuir a l'èxit escolar, etc.  

 
A mig termini, tots els membres del programa formaran part d’una plataforma 
en línia, una nova xarxa social exclusiva per la gent gran, que facilitarà la seva 



participació i coordinació. De moment, l’associació de gent gran voluntària, 
ASVOL, que ja compta amb  més de 900 associats a Catalunya, desenvolupa 
activitats solidàries adreçades a diferents col·lectius. 
 
Un compromís global amb les comarques de Girona 

 
L'Obra Social "la Caixa" intensifica enguany la seva actuació a les 

comarques gironines en tots els seus àmbits d'actuació: social, educativa, 
mediambiental i cultural. 
 

Dels 16,1 milions d’euros d’inversió, el 65,2% del total (10,5 milions) es destina 
al desenvolupament de programes socials i educatius; el 19,8% (3,2 milions 
d’euros) a projectes culturals; i el 15% restant (2,4 milions d’euros) a 
impulsar iniciatives mediambientals i d’investigació.  
 
El ferm compromís de l’entitat per la demarcació s’ha materializat en el darrer 
mes amb la inauguració de dos equipaments moderns i propis del s.XXI, 

CaixaForum Girona i el primer EspaiCaixa de l’Estat.  
 
 

Per a més informació: 
Departament de Comunicació “la Caixa” a Girona 
Ester Hernández : 972 41 31 15 -  ester.hernandez@lacaixa.es 
Laura Domènech: 972 41 31 02 - laura.domenech@lacaixa.es 
 
Departament de Comunicació Obra Social Fundació “la Caixa” 
Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


