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L’AJUNTAMENT DE BILBAO I L’OBRA SOCIAL “LA CAIXA” 
ESTRENYEN LLAÇOS PER COMBATRE LA POBRESA INFANTIL I 
FOMENTAR L’ENVELLIMENT ACTIU  
 

• Aquestes dues institucions han subscrit dos convenis per impulsar, 
respectivament, CaixaProinfància, el programa d’atenció a la infància 
en situació de pobresa, i Gent 3.0, un projecte per promoure un 
envelliment participatiu i saludable  

 
• CaixaProinfància ha arribat fins ara a 2.442 nens i nenes i a 2.213 

famílies de Bilbao, amb una inversió total de tres milions d’euros 
 

• Gent 3.0 representa un pas més en la col·laboració que mantenen les 
dues institucions des del 2001, mitjançant un ampli programa 
d’activitats en què han participat més d’11.8000 persones 

 

 

Bilbao, 18 d’abril de 2012.- L’Ajuntament de Bilbao i l’Obra Social “la 

Caixa” estrenyen llaços per combatre la pobresa infantil i fomentar un 

envelliment actiu i saludable. La signatura dels corresponents convenis de 

col·laboració permetrà aprofundir en diferents aspectes assistencials 

relacionats amb els dos sectors de la població a què s’adrecen.  

 

La col·laboració entre l’Ajuntament de Bilbao i l’Obra Social “la Caixa” per 

millorar l’atenció dels nens i les nenes en situació de pobresa o vulnerabilitat 

social es materialitza per mitjà del programa CaixaProinfància. 

 

En marxa des de fa cinc anys, CaixaProinfància es proposa garantir la 

promoció socioeducativa dels nens i les nenes de 0 a 16 anys en risc o 

situació d’exclusió i obrir-los la porta a un futur millor pel que fa a igualtat 

d’oportunitats.  
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En aquest sentit, s’identificarà i analitzarà la distribució territorial de les 

situacions de vulnerabilitat social i de risc d’exclusió que afecten els menors 

i les famílies de Bilbao i que exigeixen un plantejament global d’actuació que 

incideixi de manera integral en la transformació i la millora de l’entorn 

familiar.  

 

L’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Bilbao i l’Obra Social “la Caixa” es 

comprometen a definir una cartera de serveis conjunta que permeti 

respondre a les necessitats de les llars ateses i optimitzar els recursos 

econòmics públics i privats adreçats a aquestes famílies.  

 

Això deriva en el desenvolupament d’un pla de treball amb tota la família. Es 

tracta d’un abordatge integral de la pobresa infantil, centrat en el treball diari 

amb tots els membres de la unitat familiar, que s’ha traduït en l’atenció d’un 

total de 2.442 nens i nenes i 2.213 famílies en el municipi de Bilbao des del 

2007. Comptant només l’any 2011, es va arribar a un total de 968 nens i 

nenes i a 650 llars. L’Obra Social "la Caixa" ha invertit més de 3 milions 

d’euros en el desenvolupament de serveis socials per a nens i nenes 

bilbaïns en situació de vulnerabilitat.  

 

Un dels objectius fonamentals del programa CaixaProinfància és garantir la 

promoció socioeducativa dels menors, ja que d’aquesta depèn, en bona 

mesura, el seu benestar futur. Això es concreta en el desenvolupament de 

cinc grans línies de treball: reforç educatiu, educació no formal i temps lliure, 

suport educatiu familiar, atenció i teràpia psicosocial i promoció de la salut.  

 

A més a més, per mitjà del conveni subscrit avui amb l’Ajuntament de 

Bilbao, l’Obra Social “la Caixa” es compromet a contribuir a millorar la renda 
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de les famílies afectades i facilitar-los l’accés a béns bàsics (alimentació, 

productes d’higiene, equipament escolar, ulleres i audiòfons).  

 

Per aconseguir-ho, l’Obra Social “la Caixa” col·labora amb 12 entitats 

socials reconegudes en aquest àmbit, que s’encarreguen d’implementar 

CaixaProinfància a Bilbao, coordinades per Gazteleku i Cáritas Diocesana. 

Es prenen com a referència les indicacions de l’Àrea d’Acció Social, 

responsable d’identificar els menors i les famílies susceptibles de rebre els 

ajuts.  

 

Gent 3.0, una nova proposta per a les persones grans  
 

En relació amb el conveni subscrit avui entre l’Àrea d’Acció Social de 

l’Ajuntament de Bilbao i l’Obra Social “la Caixa” per fomentar l’envelliment 

actiu, la cura de la salut, el voluntariat i la formació en noves tecnologies 

entre la gent gran, cal recordar que l’any passat la gent gran bilbaïna va 

estrenar el nou programa Gent 3.0. Aquest s’adreça a fomentar el 

voluntariat i la participació social en la tercera edat i fins ara hi han participat 

429 persones.  

 

El projecte s’emmarca en el programa de col·laboració iniciat el 2001 entre 

l’Ajuntament de Bilbao i “la Caixa", en què han participat més d’11.800 

persones grans bilbaïnes a través de cinc esplais de gent gran de la vila 

(Bolueta, Errekaldeberri, Santutxu, Abando i Zorrotza).  

 

El nou conveni amplia la xifra amb un nou centre que s’hi sumarà aquest 

mateix any i reforça el ventall de propostes per mitjà de tres línies 

d’actuació:  
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Projectes de participació social i voluntariat  

Tenen l’objectiu de fomentar la participació activa de les persones grans per 

mitjà de la tasca voluntària en projectes tecnològics, culturals i socials, entre 

d’altres, per donar valor a la seva experiència i contribuir al progrés 

individual i col·lectiu. Aquests projectes estan integrats per les activitats 

següents.  

 

• Grans lectors: participació en tertúlies al voltant de la lectura d’un 

llibre, triat de manera especial per la seva temàtica i dinamitzat per 

voluntaris.  

 

• Acció local: es tracta de desenvolupar un projecte de voluntariat amb 

les entitats i els agents del territori, segons les necessitats 

específiques de cada zona, com ara CiberCaixa Solidàries amb 

col·lectius en risc d’exclusió social, activitats intergeneracionals, etc. 

 

Projectes vinculats a les TIC 

Tenen l’objectiu d’apropar les tecnologies de la informació i la comunicació a 

la gent gran.  

 

• Històries de vida: vol fomentar l’aprenentatge de les tecnologies per 

mitjà de l’elaboració d’un projecte que es defineix segons les 

inquietuds i motivacions dels participants. D’aquesta manera s’aprèn 

a fer servir, des del teclat i el ratolí fins als programes d’edició de 

fotografies i vídeos, passant pel processador de textos i internet, a 

mesura que s’avança en l’elaboració del projecte.  

 

• Aquest any 2012 també s’oferirà, dins de la metodologia del projecte 

d’històries de vida, una “Aproximació a les noves tecnologies”, 
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adreçada a tothom que no hagi tingut l’oportunitat d’apropar-se abans 

a aquestes noves eines.  

 

Tallers de salut i qualitat de vida  

Tenen l’objectiu de contribuir a prevenir i divulgar coneixements i hàbits que 

ajudin a envellir de manera satisfactòria. 

 

• ActivaLaMent: es tracta d’una plataforma virtual pensada per 

exercitar i estimular les capacitats cognitives, mantenir la ment activa i 

incrementar l’autonomia personal. La plataforma aplega diferents 

activitats dissenyades per fer treballar sis àrees cognitives principals: 

atenció i concentració; memòria; processament visual i auditiu; 

llenguatge i funcions executives.  

 

• Despertar-se amb un somriure: amb aquesta activitat es vol 

contribuir al benestar i a la salut donant resposta a les preocupacions 

que solen sorgir entre les persones grans pel fet de no dormir bé. La 

voluntat és que tinguin informació i coneixements sobre el son i les 

seves alteracions i oferir-los estratègies que els ajudin a aconseguir 

un descans nocturn reparador.  

 

• La importància de l’envelliment actiu: és un taller amb què es vol 

donar a conèixer com funciona el cos humà en general, i el cervell en 

particular, i quins efectes provoca l’envelliment. Així, s’ofereixen un 

seguit de recursos que permeten detectar la diferència entre 

envelliment natural i malaltia i ajuden a entendre la importància de dur 

una vida activa si es vol aconseguir un benestar més gran en aquesta 

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


