
 

 
 
 

 

Nota de premsa 

 
L’Obra Social “la Caixa” i el Govern de Navarra 

impulsen un envelliment actiu i saludable per a la 
gent gran navarresa  

 

• L’Obra Social “la Caixa” i la Conselleria de Política Social, Igualtat, Esport 

i Joventut del Govern de Navarra ha acordat aquest matí potenciar la 

tasca de promoció de l’envelliment actiu entre la gent gran de la 

comunitat. L’objectiu del conveni és de millorar el benestar d’aquest 

col·lectiu tot fomentant la seva participació social i l’adquisició d’uns 

hàbits saludables.  

 

• El compromís que han signat avui ambdues administracions 

representa un pas més en la col·laboració que mantenen des del 2006 i 

que fins ara ha permès dur a terme un ampli programa d’activitats en 6 

centres, del qual s’han beneficiat més de 17.000 persones grans.  

 

• Aquest any, el programa que desenvolupen l’Obra Social "la Caixa" i el 

Departament de Política Social, Igualtat, Esport i Joventut del Govern 

de Navarra prioritzarà projectes que contribueixin a donar 

protagonisme social a la gent gran, en un context d’envelliment 

creixent i de difícil conjuntura econòmica.  

 

Navarra, 27 d’abril de 2012.- Jaume Lanaspa, director general de la Fundació “la 
Caixa”; Elena Torres, consellera de Política Social, Igualtat, Esport i Joventut del 
Govern de Navarra, i Raúl Marqueta, delegat general de “la Caixa” a Aragó, 
Navarra i La Rioja han presentat les línies principals d’actuació de totes dues 
institucions per a la gent gran d’aquesta comunitat, corresponents a l’any 2012.  
 
Durant la seva intervenció, Jaume Lanaspa, director general de la Fundació "la 
Caixa", una entitat que des del seu origen impulsa un complet programa per a la 
gent gran arreu de l’Estat, ha afirmat que “arran de l’augment de l’esperança de 

vida i la millora de les condicions socials i de salut, cal impulsar al màxim la 

promoció de l’envelliment actiu i saludable de la gent gran, i la millor manera de 

fer-ho és col·laborant i sumant esforços, tal com ho està fent el Govern de Navarra 

des del 2006.”  
 



Aquest conveni dóna continuïtat a les activitats i els projectes que s’han 
desenvolupat fins ara, amb l’objectiu de millorar-los. Entre aquests destaquen la 
formació en noves tecnologies i la instal·lació dels EspaiCaixa (aules 
d’informàtica), uns espais de foment del voluntariat i de l’associacionisme entre 
les persones grans en els esplais de gent gran.  
 
Més propostes per a la gent gran navarresa  

 

L’any 2011 la gent gran navarresa va estrenar amb èxit el nou programa  
adreçat a fomentar el voluntariat i la participació de les persones grans en la 
comunitat. Aquest 2012, la iniciativa amplia el ventall de propostes mitjançant dues 
línies d’actuació.  
 
D’una banda, a través dels projectes de participació social i voluntariat, amb 
què es vol impulsar la participació activa de la gent gran a partir de la seva tasca 
voluntària en projectes tecnològics, culturals i socials, entre d’altres. Així, es vol 
donar valor a la seva experiència i contribuir al seu progrés individual i col·lectiu. 
Aquests projectes s’articulen al voltant de quatre activitats principals:  

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

especialment per la seva temàtica i dinamitzat per voluntaris.  
 

• Acció local: desenvolupament d’un projecte de voluntariat amb les entitats i 
els agents del territori, segons les necessitats específiques de cada zona. 
Alguns exemples són les CiberCaixa Solidàries amb col·lectius en risc 
d’exclusió social, les activitats intergeneracionals, etc.  

 
La tercera activitat són els projectes vinculats a les tecnologies de la informació 

i la comunicació, l’objectiu dels quals és d’apropar aquestes tecnologies a la gent 
gran. Aquests inclouen:  
 

• Històries de vida. Amb aquesta iniciativa es vol fomentar l’aprenentatge de 
les tecnologies per mitjà de l’elaboració d’un projecte que es defineix a partir 
de les inquietuds i les motivacions dels participants. D’aquesta manera, han 
de fer servir des del teclat i el ratolí, passant pel processador de textos i 
internet, fins a programes d’edició de fotografies i vídeos, a mesura que van 
avançant 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”, adreçada 
a les persones que fins ara no hagin tingut l’oportunitat d’apropar-se a 
aquestes eines.  
 



Finalment, hi ha els Tallers de promoció de la salut, pensats per ajudar a prevenir 
malalties i divulgar coneixements i hàbits saludables que ajudin a envellir 
satisfactòriament. Es concreten en les propostes següents. 
 

• Despertar-se amb un somriure. És una activitat amb què es vol contribuir 
al benestar i a la salut, per donar resposta a les preocupacions que sol tenir  
la gent gran a causa de no poder dormir bé, amb la voluntat que estiguin 
informades i tinguin més coneixements sobre el son i les seves alteracions. 
Se’ls ofereixen estratègies que ajuden a aconseguir un descans nocturn 
reparador. 

 

• Viu l’envelliment actiu. Es tracta d’un taller amb què es vol donar a 
conèixer com funciona el cos humà en general, i el cervell en particular, i 
quins efectes causa l’envelliment. S’ofereixen eines per detectar la diferència 
entre envelliment natural i malaltia, perquè s’entengui la importància de dur 
una vida activa si es vol gaudir de més benestar en aquesta etapa.  

 
• ActivaLaMent és una plataforma virtual adreçada a exercitar i estimular les 

capacitats cognitives, per mantenir la ment activa i incrementar l’autonomia 
personal. Es desenvolupa a partir de diferents activitats enfocades a 
exercitar sis àrees cognitives principals: atenció i concentració; memòria; 
processament visual i auditiu; llenguatge i funcions executives. 

Un programa emblemàtic a Navarra 

El conveni signat avui s’emmarca en l’històric programa de la Fundació “la Caixa" 
dedicat a la gent gran, que l’entitat desenvolupa des del 2006 conjuntament amb el 
Govern de Navarra.  

Actualment, ambdues institucions tenen en conveni 6 esplais de gent gran 
d’aquesta comunitat autònoma, dels quals s’han beneficiat 17.329 persones. Amb 
aquests equipaments es vol fomentar l’aprenentatge de la informàtica en les 
CiberCaixa i l’ús dels nous sistemes de comunicació entre la gent gran, a més 
d’augmentar la seva autonomia personal.  

 
D’altra banda, des del 2002, més de 5.000 persones grans navarreses han 
participat en activitats de voluntariat en la comunitat.  

La gent gran sempre ha estat un col·lectiu d’atenció preferent per a l’entitat, que va 
néixer l’any 1904 com a Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis i que 
actualment compta amb 595 centres de gent gran de titularitat pròpia o en conveni 
arreu de l’Estat.  

 

 



Per a més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social ”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 
 

 


