
 

 

Nota de premsa 

 
L'Obra Social "la Caixa" inaugura  
a Barcelona el primer EspaiCaixa  

per a gent gran  
 

• Barcelona 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 barcelonins. 

 

•   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. 

 

 

Barcelona, 13 de gener de 2012.- Jaume Lanaspa, director general de la 
Fundació “la Caixa”, i Maite Fandós, tinent d’alcalde i responsable de Qualitat 
de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona, han inaugurat aquest 
matí l’EspaiCaixa, situat al carrer Bruc de Barcelona. Un acte que ha comptat 
amb la presència de nombrosos usuaris del centre.  
 

El concepte EspaiCaixa 

Barcelona estrena un nou centre social de participació i de promoció activa de 
les persones grans. Es tracta d’un equipament que té per objectiu donar 
resposta  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 i col·lectius.  
 
La participació activa i el foment del voluntariat són els dos principals 
objectius d’EspaiCaixa. 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 barcelonins  

Situat al carrer Bruc, EspaiCaixa obre les portes amb unes instal·lacions 
àmplies, accessibles i amb els recursos tècnics més avançats.  
 
A l’equipament, que té més de 400 metres quadrats i compta amb capacitat 
per a més 250 persones, s’hi mantenen les activitats socioculturals i de salut i 
benestar dels centres de gent gran propis de l’entitat (coral, puntes de coixí, 
anglès, gimnàstica o informàtica i comunicació), 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, integrar les noves tecnologies en 
la seva vida quotidiana, promoure hàbits saludables i sobretot crear xarxes de 

solidaritat i compromís social per contribuir a la millora de la qualitat de vida. 
I ho vol fer amb activitats innovadores com:  
 

• 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.  

• Despertar amb un somriure: El taller vol respondre a les 
preocupacions que han sorgit entre la gent gran per no dormir bé i 
amb el desig de fer disponible informació que l'ajudaran a aprendre 
més sobre la son, així com oferir estratègies per aconseguir un bon 
descans. El programa té l'assessorament científic del Dr. Eduard 
Estivill. 

• 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. 

 
El centre compta amb una aula informàtica amb ordinadors dedicada a 
l’aprenentatge i al desenvolupament de projectes a l’entorn de les noves 
tecnologies; un espai dedicat a la creació i organització de projectes solidaris i 
de voluntariat; un espai relacional multi funcional; un espai de lectura; tres sales 



polivalents de tallers; una sala de reunions i un espai d’oficines per a la junta 
del centre. 

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 42 centres de 

gent gran que té en titularitat pròpia o en conveni amb les administracions a la 
ciutat de Barcelona, en el qual ja han participat més de 100.000 barcelonins. A 
Catalunya, l’entitat desenvolupa en 209 centres de gent gran el seu programa, 
en el qual ja han participat un milió i mig de persones.  
 
Des de fa temps l’Obra Social “la Caixa” promou el voluntariat entre les 
persones grans a través de l’Associació de gent gran voluntària ASVOL, que 
compta ja amb més de 900 associats a Catalunya i que desenvolupa activitats 
solidàries adreçades a diferents col·lectius. 
 
 
Per a més informació: 
 
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 
 


