
 
                                Nota de premsa 

 
 

L’innovador projecte de l’Obra Social ”la Caixa” fa dos anys 
que impulsa activitats de voluntariat i noves tecnologies per fomentar  

l’envelliment actiu i saludable de les persones grans del segle XXI 

 
Més d’un milió i mig de persones grans 

espanyoles ja formen part de la nova generació 
Gent 3.0, impulsada per l’Obra Social ”la Caixa” 

  

 

• L’objectiu del programa és millorar el benestar 

d’aquest col·lectiu promovent la participació social i impulsant 

activitats i projectes que han de contribuir a millorar la qualitat de 

vida de les persones grans. 

 

• Aquest projecte pioner que va posar en marxa l’Obra Social 

”la Caixa” el 2011 és una evolució de l’emblemàtic i històric 

programa de persones grans que l’entitat desenvolupa en 598 

centres de persones grans de totes les províncies espanyoles.  

 

• Des que el programa es va iniciar, ha tingut un gran èxit entre la 

gent gran. Així, un total d’1.534.751 persones grans han participat 

en les 30.361 activitats que s’han organitzat per tot Espanya. 

Destaquen les iniciatives d’acció local, projectes comunitaris en 

què les persones grans col·laboren amb activitats solidàries amb 

altres col·lectius. 

 

 

Barcelona, 20 d’agost de 2013. Cada vegada són més les persones grans 
que volen formar part de la generació                i aportar el seu valuós temps i 
la seva experiència a la societat, començant pel seu entorn més immediat.  
 
L’Obra Social ”la Caixa” impulsa des dels seus orígens un programa ampli i 
divers per a les persones grans, un dels col·lectius prioritaris per a l’entitat, amb 
tota mena d’activitats i recursos, distribuïts en un total de 598 centres de 
persones grans en tot el territori, per contribuir a la seva qualitat de vida. Ara el 



programa fa un pas més i s’actualitza en un context d’envelliment creixent i en 
una conjuntura econòmica molt difícil. 
 

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. Des que el 2011 es va iniciar, el 
programa ha tingut un gran èxit entre la gent gran. Un total d’1.534.751 

persones grans han participat en les 30.361 activitats que s’han organitzat 

per tot Espanya.  
 
El programa es desenvolupa a través dels projectes de participació social i 
voluntariat, ja que es vol impulsar la participació activa de les persones grans a 
partir de la seva tasca voluntària en projectes tecnològics, culturals i socials, 
entre d’altres. Així, d’una banda, la societat valora la seva experiència i, de 
l’altra, la gent gran propicia el seu propi progrés individual i col·lectiu.  
 
Aquests projectes s’articulen a l’entorn de tres eixos principals. El primer té com 
a objectiu fomentar les relacions de les persones grans amb el seu entorn 

més immediat: 
 

• Grans lectors: Participació en tertúlies dinamitzades per voluntaris, a 
l’entorn de la lectura d’un llibre escollit especialment per la seva 
temàtica. 

 
• Acció local: Desenvolupament d’un projecte de voluntariat amb les 

entitats i els agents del territori, segons les necessitats específiques de 
cada zona. Des del 2011 les persones grans han organitzat 496 

iniciatives d’aquest tipus, com les CiberCaixa Solidàries (se n’han 
organitzat un total de 234), en les quals s’ensenya informàtica a 
col·lectius en risc d’exclusió social; els tallers intergeneracionals; els 
contacontes; el taller de ceràmica amb els infants d’escoles properes, 
etc. 

 
El segon eix són els projectes vinculats a les tecnologies de la informació i la 
comunicació, i té com a objectiu apropar aquestes tecnologies a les 

persones grans. Aquests inclouen: 
 

• Creació de projectes digitals I i II: 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 d’utilitzar 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: Taller que té com a objectiu que els participants 
s’introdueixin en l’ús de les xarxes socials i descobreixin els hàbits 
comunicatius que aquestes els poden oferir. 

 

• La xarxa dia a dia: Activitat que pretén que els participants adquireixin 
coneixements essencials, com a usuaris de les eines i aplicacions 
digitals més representatives, per poder decidir quin ús en volen fer en la 
seva vida quotidiana. 

 
D’altra banda, les activitats de promoció de la salut i qualitat de vida són: 
 

• Despertar amb un somriure: L’activitat vol contribuir al benestar i la 
salut amb la finalitat de donar resposta a les preocupacions que 
sorgeixen sovint entre les persones grans pel fet de no dormir bé, i amb 
la voluntat de donar més informació sobre el son i les seves alteracions i 
oferir estratègies que ajudin a aconseguir un descans nocturn reparador. 

 
• Activat: Aquest taller ens convida a conèixer com funciona el nostre cos  

—i el cervell en particular— i quins són 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 portar una vida activa 
per gaudir de més benestar en aquesta etapa de la vida. 

 
• ActivaLaMent: És una plataforma virtual amb la qual les persones grans 

posen 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. 

 
 
 

 
Més informació: 

 Departament de Comunicació de l’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 


