
   
 
  

Nota de premsa 
 
 

L’entitat financera en distribuirà més de 4.800 exemplars perquè arribin a 
tots els alumnes i les escoles del municipi  

 
 

L’Obra Social "la Caixa" presenta un kit 
educatiu per a la recuperació emocional dels 

nens afectats pel terratrèmol de Llorca  
 
 

• Els materials del kit, elaborats a partir del concepte de 

resiliència, s’adrecen a alumnes de primària i volen 

contribuir a la recuperació d’aquests nens i nenes i de les 

seves famílies.  

 

• El kit consta d’una motxilla (l’Equip dels valents), un manual 

adreçat a professors i psicòlegs i un fullet per als pares 

(Ajudem els nostres fills després del terratrèmol).  

 

• El Col·legi Oficial de Psicòlegs i la Conselleria d’Educació, 

Formació i Ocupació de la Regió de Múrcia col·laboraran en 

la implementació dels materials. 

 

 

Múrcia, 7 de juny de 2011. – El conseller d’Educació, Formació i Ocupació 

de la regió de Múrcia, Constantino Sotoca; el director general de la Fundació 

"la Caixa", Jaime Lanaspa; el delegat general de "la Caixa" a Múrcia, Víctor 

Guardiola; la degana del Col·legi Oficial de Psicòlegs, M. José Catalán, i el 

psiquiatre Jorge Barudy, director del Centre EXIL i un dels autors del kit, han 

presentat avui a CentroCaixa Múrcia un conjunt de materials educatius que 

formen part d’un programa per a la recuperació emocional dels infants 

afectats pel terratrèmol de Llorca. 

 

El kit educatiu, promogut per l’Obra Social "la Caixa" en col·laboració amb el 

Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Regió de Múrcia, la Conselleria 

d’Educació, Formació i Ocupació i el Centre EXIL, té l’objectiu de 

desenvolupar la resiliència entre els més petits. Aquest concepte fa 

referència a la capacitat de les persones per sobreposar-se a situacions 



adverses d’una manera constructiva, aprofitant-les com a força per tornar a 

la normalitat i aprendre de l’experiència viscuda. 

Concretament, el kit es compon dels materials següents: 

 

- Una motxilla, l’Equip dels valents, que conté: un conte titulat 

Hi havia una vegada uns valents, un quadern per dibuixar (La 

llibreta dels valents), llapis de colors, un joc de plastilines i unes 

figures que representen una família. Amb aquest material, els 

nens poden projectar la situació viscuda i assimilar-la més bé 

gràcies a les activitats que s’inclouen, dinamitzades pels 

professionals.  

- Un manual adreçat a professors i psicòlegs que permet 

desenvolupar de manera recurrent diferents activitats per 

consolidar l’objectiu. S’hi examinen les conseqüències que té 

un terratrèmol en la vida dels infants i s’hi proposen diferents 

activitats adreçades a explicar què ha passat, facilitar 

l’expressió del que s’ha viscut i transmetre seguretat. També 

s’hi posa de manifest la importància de la solidaritat davant les 

catàstrofes naturals.  

- Un fullet per als pares, Ajudem els nostres fills després del 

terratrèmol, que incorpora consells per reduir la por en els petits 

i ajudar-los a recuperar-se. 

 

Amb la col·laboració de la Conselleria i el Col·legi de Psicòlegs, l’Obra Social "la 

Caixa" distribuirà 4.832 kits per als nens i les nenes de primària de les escoles 

de Llorca, i per a la Conselleria i el Col·legi de Psicòlegs, amb l’objectiu que 

posin en pràctica el programa de resiliència per a la recuperació emocional 

d’aquests infants. Els programes seran dinamitzats per professionals de l’àmbit 

de la psicologia i de l’educació.  

 

 

Un compromís amb els ciutadans de Llorca  

 

La presentació del kit educatiu per a la recuperació emocional dels infants 

afectats pel terratrèmol de Llorca forma part de les diferents iniciatives que 

l’Obra Social "la Caixa" desenvolupa a la zona amb l’objectiu de contribuir a 

reconstruir-la.  

 

En aquesta mateixa línia d’actuació, l’equip de voluntaris corporatius de "la 

Caixa" va desplaçar un camió amb 1.300 kg d’aliments a aquest municipi de 



Múrcia. A més a més, l’entitat financera ha posat a disposició dels habitants de 

Llorca el programa CaixaProinfància, la intervenció i els recursos del qual 

s’adrecen a famílies amb nens i nenes de 0 a 16 anys en risc o en situació 

d’exclusió social. Gràcies a la xarxa creada a Múrcia, coordinada per les 

entitats CEPAIM i Caritas, es treballa de manera conjunta per presentar un pla 

d’acció específic per a Llorca.  

 
Si voleu més informació:  
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia   

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 

 
 
 


