
 
 

 

  

     Nota de premsa 

 
Nou impuls a la col·laboració que mantenen ambdues institucions  

des de fa més de tres dècades  
 

L’Obra Social ”la Caixa” i l’Ajuntament  
de Tarragona impulsen la vida  

activa i saludable de la gent gran  
 

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

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

la gent gran conjuntament a través de les llars municipals de 

Torreforta i de Sant Pere i Sant Pau del municipi.  

 

• 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 aquestes institucions suposa un 

pas més en la col·laboració que mantenen des del 2007 i que fins 

ara ha permès dur a terme un ampli programa d’activitats a dues 

llars de gent gran conveniades entre ambdues entitats. 

 

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

l’Ajuntament de Tarragona prioritzarà projectes que contribueixin a 

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

d’envelliment creixent i difícil conjuntura econòmica. 

 

 

Tarragona, 19 d’abril de 2013. Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona; Jaume 

Lanaspa, director general de la Fundació ”la Caixa”, i Empar Martínez, delegada 

general de ”la Caixa” a Tarragona, han signat aquest matí un conveni pel qual es 

comprometen a treballar conjuntament a les llars municipals de Sant Pere i Sant Pau, 

i de Torreforta.  

 

D’aquesta manera, totes dues institucions han renovat el seu compromís amb les 

persones grans de Tarragona, que podran gaudir a les dues llars esmentades de les 

iniciatives del programa de l’entitat financera.  

 

La nova generació de persones grans 



 

L’objectiu del nou programa és fomentar la participació activa de les persones grans i 

fer-les presents a la nostra societat, que s’ha d’adaptar al seu torn a les seves 

necessitats actuals. Així, es vol revalorar la seva experiència i contribuir al seu 

progrés individual i col·lectiu. 

 

El programa presenta tres grans línies d’actuació: 

 

1. Projectes de formació en tecnologies de la informació i la comunicació 

(TIC) 

 

• Aproximació a les noves tecnologies  

Taller adreçat a persones que no han tingut l’oportunitat d’apropar-se a la 

informàtica. L’objectiu principal és que els participants adquireixin els 

coneixements essencials, com a usuaris, sobre maquinari i programari, i que 

puguin desenvolupar habilitats digitals bàsiques. 

 

• Creació de projectes digitals I  

Taller que pretén fomentar l’aprenentatge de les tecnologies mitjançant 

l’elaboració d’un projecte definit a partir de les inquietuds i les motivacions dels 

participants. En aquest primer nivell els participants aprenen a utilitzar 

programes d’edició de textos i imatges, sense oblidar els recursos que ofereix 

Internet per publicar continguts digitals. 

 

• Creació de projectes digitals II 

L’objectiu principal d’aquest taller és que els participants dissenyin i 

desenvolupin un projecte alhora que adquireixen coneixements informàtics. En 

aquest segon nivell s’aprèn a utilitzar eines de presentació de projectes en 

format digital. 

 

• Xarxes socials 

En aquest taller, els participants amb uns coneixements bàsics en la utilització 

de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) s’introdueixen en l’ús 

de les xarxes socials. Se’ls ajuda a comprendre per a què serveixen i, en 

conseqüència, a decidir com les poden aplicar en la seva vida quotidiana per 

millorar les possibilitats de comunicació amb l’entorn més proper. 

 

• La xarxa, en el nostre dia a dia 

L’objectiu d’aquest taller és adquirir coneixements sobre l’ús de les eines i les 

aplicacions digitals més representatives. 

 

2. Projectes de participació social i voluntariat 

 

 

 



• Grans Lectors 

Es tracta de participar en tertúlies dinamitzades per voluntaris al voltant de la 

lectura d’un llibre escollit especialment per la seva temàtica.  

 

• Acció local 

Per desenvolupar projectes de voluntariat amb entitats i agents del territori en 

funció de les necessitats específiques de cada zona. Per exemple, CiberCaixa 

Solidària amb col·lectius en risc d’exclusió social. 

 

• Activitats intergeneracionals 

L’objectiu d’aquestes activitats és promoure les relacions intergeneracionals 

per apropar persones de diferents grups d’edat amb l’ànim d’enriquir-ne els 

vincles i el coneixement mutu, utilitzant les TIC com a eina d’interacció. Es 

preveuen dues campanyes, al Nadal i a l’estiu; en aquest sentit, s’oferiran 

presentacions formatives als centres de gent gran que participin en l’activitat. 

 

3. Tallers de promoció de la salut i el benestar 

 

• Despertar amb un somriure 

Contribueix al benestar i a la salut en intentar donar resposta a les 

preocupacions que sorgeixen sovint entre la gent gran pel fet de no dormir bé, 

alhora que pretén informar per tenir més coneixements sobre el son i les seves 

alteracions, oferint estratègies que ajudin a aconseguir un bon descans 

nocturn. 

 

• Activa’t 

Dóna a conèixer com funciona el nostre cos —particularment, el cervell— i 

quins efectes té l’envelliment proporcionant eines per detectar la diferència 

entre envelliment natural i malaltia, i ajudant a entendre la importància de 

portar una vida activa per tal de gaudir d’un benestar més gran en aquesta 

etapa de la vida.  

 

• Grans Lectors dinamitzat per professionals 

Es tracta de participar en tertúlies al voltant de la lectura d’un llibre escollit 

especialment per la seva temàtica. Aquest taller serà dinamitzat per 

professionals i es durà a terme als centres on es valori la dificultat que sigui 

dinamitzat per voluntaris. 

 

• ActivaLaMent 

Aquesta plataforma virtual té com a objectiu exercitar i estimular les capacitats 

cognitives per mantenir la ment activa i incrementar l’autonomia personal. La 

plataforma es desenvolupa a través de diferents activitats enfocades a treballar 

sis àrees cognitives principals: l’atenció i la concentració, la memòria, el 

processament visual, el processament auditiu, el llenguatge i les funcions 

executives.  



 

El conveni també inclou una nova línia d’activitats socioculturals a la Llar Municipal de 

Sant Pere i Sant Pau que s’acordarà al si de la comissió de seguiment del centre i 

que garantirà l’oferta d’activitats d’aquest tipus (coral i country, entre altres). 
 
Un programa emblemàtic a Tarragona 

 

                és una de les línies estratègiques que encapçalen la programació estatal 

de l’Obra Social ”la Caixa” del 2013. La gent gran sempre ha estat un col·lectiu 

d’atenció preferent per a l’entitat, i en aquest sentit el projecte s’emmarca en 

l’emblemàtic Programa d’Atenció a Persones Grans que la Fundació ”la Caixa” porta 

a terme a Tarragona des del 1981, en col·laboració amb l’Ajuntament des del 2007, 

a través d’un conveni que actualment beneficia dues llars de gent gran del municipi. 
 
 
 
Més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”  
Núria Velasco Ribera: 977 252 214 / 609 317 856 / mnvelasco@lacaixa.es 
Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 


