
 
 

 

 

                         Nota de premsa 

 
Un miler de persones grans de Lleida ja han participat en  

el nou projecte                  

 
L’Obra Social “la Caixa” i l’Ajuntament de 
Lleida impulsen la vida activa i saludable  

de la gent gran  
 

• L’Obra Social ”la Caixa” i l’Ajuntament de Lleida han acordat aquest 

matí potenciar la tasca de promoció de l’envelliment actiu de la gent 

gran. 

 

• L’objectiu del conveni és millorar el benestar d’aquest col·lectiu a 

través del foment de la participació social i d’hàbits saludables, en 

el marc del projecte 

 

• El compromís que han signat avui ambdues institucions suposa un 

pas més en la col·laboració que mantenen des de 1998 i que fins al 

moment ha permès dur a terme un ampli programa d’activitats a 10 

Llars de gent gran conveniades entre ambdues institucions i als 2 

esplais propis de l’Obra Social “la Caixa”  

 

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

l’Ajuntament de Lleida prioritzarà projectes que contribueixen a 

situar la gent gran en la societat com a protagonistes en un context 

de creixent envelliment i difícil conjuntura econòmica. 

 

 

Lleida, 26 de setembre de 2012.- Àngel Ros, alcalde de Lleida; Jordi Nicolau, 
director executiu Territorial de “la Caixa” a Catalunya; Marc Simón, director de l'Àrea 
d'Integració Social de la Fundació "la Caixa", Enric Pujol, delegat general de “la 
Caixa” a Lleida, i Josep Presseguer, segon Tinent d’Alcalde de l’Àmbit i Comissió de 
Serveis a les persones i Ocupació i regidor delegat de Benestar Social i Ocupació, 
han presentat aquest matí la renovació del conveni del programa              . 
 
L’Obra Social “la Caixa” i l’Ajuntament de Lleida han renovat el seu compromís amb 
les persones grans amb la signatura del conveni per desenvolupar el programa                        
a 10 llars de gent gran de Lleida. Aquest acord suposarà que l’Obra 
Social invertirà gairebé 110.000 euros en activitats. 



 
La nova generació de persones grans 

L’objectiu del nou programa és fomentar la participació activa de les persones grans i 
fer-les presents en la nostra societat, adaptant-se a la vegada a les seves necessitats 
actuals.  
 
El programa es desenvolupa, 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:  
 

• Aproximació a les tecnologies. Iniciar a les persones en a l’àmbit de la 
informàtica. 

• 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. 

• Xarxes Socials. Ampliar els coneixements informàtics amb les xarxes on 
line que proporcionen formes d’interacció social:  Faceboof, TWittwr, 
Google+ ....... 

• Eines i Aplicacions digitals.  El 2013  es posarà a l’abast dels grans 
aquest nou taller . 

 
D'altra banda, les activitats de promoció de la salut i qualitat de vida són: 
 
• Despertar amb un somriure: contribuir al benestar i la salut amb la finalitat 

de donar resposta a les preocupacions, que sorgeixen sovint entre les 
persones grans, del fet de no dormir bé i amb la voluntat d’informar per 



conèixer més del son i de les alteracions oferint estratègies que ajudaran a 
aconseguir un descans nocturn reparador. 

 
• Activa't: dóna a conèixer com funciona el nostre cos, el cervell i els efectes de 

l’envelliment posant a l’abast eines per detectar la diferència entre envelliment 
natural i malaltia, i ens ajuda a entendre la importància de dur una vida activa 
per gaudir d’un benestar més gran en aquesta etapa de la vida. 

 

• 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.  

 

El conveni també inclou una nova línia de projectes pioners per apropar les arts 

contemporànies a la gent gran. El projecte consisteix en el pilotatge de projectes 
experimentals relacionats amb el món de les arts contemporànies.  L'acord es va 
estrenar el 7 de setembre amb la posta en marxa del projecte de dansa i moviment 
Memòries corporals amb Cesc Gelabert, durant aquesta tardor també es farà un 
taller de creació de curtmetratges, i al 2013 un taller de pintura contemporània.  

 
 
Un programa emblemàtic a Lleida 

 
               encapçala la programació estatal de l'Obra Social "la Caixa" del 2012. La 
gent gran sempre ha estat un col·lectiu d'atenció preferent de l'entitat i, en aquest 
sentit, el projecte s’emmarca en l’emblemàtic programa d’atenció a les persones 
grans que l’ajuntament de Lleida i la Fundació “la Caixa” porten a terme des de 
1998, a través d’un conveni de col·laboració que actualment beneficia 10 llars de 
gent gran i del que s'han beneficiat més de 250.000 persones. 
 
 
 
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 


