
 

   

Nota de premsa  

El CSIC i l’Obra Social ”la Caixa” 
analitzen els reptes de l’envelliment  

 

• Investigadors experts s’han reunit en un esmorzar per parlar 
de les necessitats científiques i socials d’aquesta àrea. 

• Alguns d’aquests investigadors lideren diferents Projectes 
Zero en Envelliment que atorga la Fundació General CSIC 
amb el suport de l’entitat financera. 

• Aquests projectes inclouen iniciatives que van des del 
desenvolupament de jocs fins a l’ús de la domòtica per 
fomentar un envelliment saludable. 

Madrid, 14 de maig de 2013. El Consell Superior d’Investigacions Científiques 
(CSIC), l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació General CSIC (FGCSIC) han 
analitzat aquest matí en un esmorzar informatiu els reptes científics i socials de 
l’envelliment. 
 
Ha participat en l’esdeveniment tres investigadors experts en la matèria, entre 
els quals hi ha els responsables de dos dels Projectes Zero en Envelliment que 
atorga la FGCSIC: Ana María Martínez Gil, investigadora del CSIC a l’Institut 
de Química Mèdica; Roberto Hornero, catedràtic de la Universitat de Valladolid, 
i Joan Subirats, fundador de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Ha presentat l’acte i ha conduït totes les intervencions Josep Ollé, director de 
l’Àrea d’Acció Social de l’Obra Social ”la Caixa”, institució que ha col·laborat en 
el finançament dels Projectes Zero en Envelliment amb un milió d’euros.  
 
Ollé ha manifestat: «Un dels grans reptes que ha d’afrontar la nostra societat és 
l’envelliment creixent de la població, que suposa un èxit de la nostra societat i 
alhora una oportunitat per plantejar noves estratègies que contribueixin al 
benestar de les persones grans i a la seva plena participació i integració en la 
societat». Amb aquesta finalitat, Ollé considera que «és important promoure la  
 



 

 
investigació científica que fomenti la seva autonomia, el seu desenvolupament 
personal, la seva salut i la seva qualitat de vida». 
 

Els cinc projectes posats en marxa promouen la ciència d’excel·lència, singular 
i extraordinària. Dos d’aquests aborden estudis de temàtica psicosocial, i els 
altres tres aprofundeixen aspectes concrets de l’àmbit de les tecnologies. 
Alguns inclouen, per exemple, el desenvolupament de jocs i l’ús de la domòtica 
amb l’objectiu de fomentar un envelliment de qualitat i saludable.  

 

Projectes Zero en Envelliment  

Worthplay. Videojocs per a l’evelliment positiu. Aquest projecte, dirigit per 
l’investigador José Ángel Blat, de la Universitat Pompeu Fabra, té com a 
objectiu analitzar el disseny, el desenvolupament i l’avaluació d’un prototip de 
jocs en línia per a les persones grans. Es vol aconseguir la creació de jocs de 
qualitat que contribueixin a un envelliment actiu i a la millora del benestar físic i 
psicosocial de les persones grans. Durant l’any 2012, el projecte ha 
desenvolupat una etnografia dels jocs amb unes 170 persones grans de 
diferents nivells d’alfabetització digital, seguint un codi ètic establert pel 
consorci internacional del projecte.  

 

Aplicació de sistemes Brain Computer Interface (BCI) a l’entrenament 

cognitiu i al control domòtic per prevenir els efectes de l’envelliment. 
Roberto Hornero, investigador del Grup d’Enginyeria Biomèdica (GIB) de la 
Universitat de Valladolid, proposa l’ús de sistemes Brain Computer Interface 
(BCI) per traduir les intencions de l’usuari en comandaments de control com a 
instrument d’entrenament cognitiu que pot ajudar a prevenir els efectes de 
l’envelliment. També vol aconseguir el desenvolupament d’una aplicació BCI 
assistida que permeti el control de dispositius domòtics i electrònics presents 
en un habitatge. S’han començat a dur a terme tasques encaminades al 
desenvolupament d’aquesta eina d’entrenament cognitiu fent servir un sistema 
BCI basat en ritmes sensoriomotors. 

 

Pensions i educació: efectes combinats en la redistribució inter i 

intrageneracional. L’objectiu d’aquest projecte, liderat per Concepció Patxot, 
investigadora de la Universitat de Barcelona, és analitzar els moviments de 
recursos que es donen entre els diferents grups d’edat i determinar el paper 
que tenen empresaris, polítics i institucions en el desenvolupament de  



 

 

polítiques socials que beneficien persones grans i infants. L’anàlisi se centra en 
el sistema de pensions i l’educació. L’estudi de l’evolució dels recursos dirigits 
des dels actius a persones grans i infants revela un canvi amb relació als 
resultats observats l’any 2000, quan es va fer la primera anàlisi. Aquell any hi 
va haver un clar predomini de les transferències públiques sobre les privades 
en el cas de les persones grans depenents, mentre que en el cas dels infants 
passava exactament el contrari. Actualment s’està contrastant la validesa del 
resultat i si aquest és degut únicament a la reducció del nombre d’alumnes. 

 

Envelliment actiu, ciutadania i participació: valoració de les aspiracions, 

necessitats i estratègies associades a l’autonomia i l’apoderament de 

velles i noves generacions de persones grans a Espanya. Joan Subirats, 
investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona, dirigeix aquesta 
iniciativa, que vol reforçar la participació de les persones grans en el procés 
d’elaboració i execució de polítiques públiques per promoure l’envelliment actiu. 
Per això, té en compte l’heterogeneïtat i la diversitat d’aquest col·lectiu des de 
la incorporació de pràctiques significatives i l’ús de les tecnologies d’informació 
i comunicació. Durant el 2012, s’ha posat en marxa el projecte i s’han anat 
tancant les etapes previstes, habituals en tot procés d’investigació científica.   

 

Biomaterials per modular la inflamació produïda per la degeneració 

macular associada a l’edat (BIODMAE). Eva Chinarro Martín, investigadora 
del CSIC a l’Institut de Ceràmica i Vidre, proposa desenvolupar una nova 
classe de biomaterials híbrids capaços de contrarestar alguns dels processos 
que contribueixen a l’envelliment del teixit ocular. Gràcies a aquests, 
s’aconseguirà pal·liar la degeneració macular, causa principal de la pèrdua de 
visió entre les persones grans, per a la qual avui encara no hi ha cura ni cap 
forma de prevenció. 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es  
http://www.obrasocial.lacaixa.es 
 
Sala de Premsa Multimèdia  
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 
Departament de Comunicació del CSIC 

915 681 477 
g.prensa@csic.es 



 

 
Departament de Comunicació de la Fundació General CSIC 
Sira Laguna: 917 819 113 / 618 759 370 / sira.laguna@fgcsic.es 

 


