
 
 

Nota de premsa 

 
La iniciativa s’emmarca en el programa que ”la Caixa” ofereix a les persones 

grans amb avantatges financers, de salut, benestar, cultura i lleure 
 

El Club Ara de ”la Caixa” organitza  
els primers premis Vida Activa  

per a persones grans  
 
• L’objectiu del certamen és fer conèixer el testimoni de persones grans 

que, amb actitud positiva, aporten un valor especial a elles mateixes i a 
la societat. D’aquesta manera, ”la Caixa” i la seva Obra Social volen fer 
públic el reconeixement a aquests ciutadans anònims que, a través de la 
seva experiència en el seu àmbit quotidià, poden servir d’estímul a la 
resta de persones grans. 
 

• En la primera edició dels premis Vida Activa, celebrada a CaixaForum 
Barcelona, s’han presentat 652 textos i vídeos realitzats per persones 
grans de tot Espanya que descriuen el seu dia a dia i expressen les seves 
inquietuds.  

• Durant el mes d’octubre s’ha fet una votació popular a través del web del 
premi, amb més de 100.000 votacions. Gràcies a una gran difusió a les 
xarxes socials, principalment Facebook, les persones grans han pogut 
compartir el seu testimoni amb familiars i amics. D’entre tots els 
participants, s’han seleccionat vint finalistes, procedents de Catalunya, 
Comunitat de Madrid, Andalusia, Aragó i Castella i Lleó.  
 

• Els sis guanyadors del concurs, dos per categoria temàtica, són Gurli 
Honning i Alberto Oroz (Ara em cuido), Antonio Fernández i Mª Dolores 
Bouzó (Ara aprenc), i Ángela Pérez i Adelina Viana (Ara m’ho passo bé). 
Tots han rebut com a premi, a més del reconeixement i la difusió de les 
seves experiències a través del Club Ara, una tauleta tàctil perquè puguin 
desenvolupar els seus projectes.  

 
• El Club Ara és un programa de productes, serveis i avantatges financers, 

de lleure, salut, formació i cultura dissenyat per ”la Caixa” i la seva Obra 
Social per a les persones grans que són clients seus. Actualment, 2,4 
milions de clients de l’entitat tenen més de 65 anys, cosa que representa 



que el 30 % de les persones grans que viuen a Espanya són clients de 
”la Caixa”.  

 

 

Barcelona, 29 de novembre de 2013. Jaume Giró, director executiu de ”la Caixa”; 
Montse Abbad, directora de Programació i Continguts de La 2 - TVE; Luis Ventoso, 
director adjunt d’ABC; Àngels Treserra, doctora en neurologia i exdirectora general 
de l’ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials); Antoni Sansalvadó, 
president del Banc d’Aliments, i Rosa M. Bayo i Josefa Beltran, del Club Ara, han 
estat el jurat dels primers premis Vida Activa, organitzats per ”la Caixa” en el marc 
del Club Ara. Després de la deliberació, han presidit també la cerimònia de 
lliurament de premis, a la qual han assistit també els vint finalistes del certamen, 
procedents de tot Espanya.  
 
El jurat ha designat els sis guanyadors : 
 
Categoria Ara em cuido   

 

- Gurli Honning, de 80 anys (província de Barcelona). Relat: 
   http://www.premiovidaactiva.com/cat/experiencia/605/gurli-honning-vilarroig.html#.Um_sUnAyLp4 

- Alberto Oroz, de 72 anys (província de Navarra). Relat: 
   http://www.premiovidaactiva.com/cat/experiencia/161/alberto-oroz-valencia.html#.Uno7bXAyLp 5   

 
Categoria Ara aprenc   

 

- Antonio Fernández, de 85 anys (província de Madrid). Relat: 
   http://www.premiovidaactiva.com/cat/experiencia/627/antonio-fernandez-canton.html#.UnE70nAyLp4   

- Mª Dolores Bouzó, de 66 anys (província de Barcelona). Relat: 
    http://www.premiovidaactiva.com/cat/experiencia/422/maria-dolores-bouzo-vazquez.html#.Uno7b3AyLp5  
 

 

 Categoria Ara m’ho passo bé 

 
- Ángela Pérez, de 91 anys (província de Lleida). Relat: 
   http://www.premiovidaactiva.com/cat/experiencia/287/hector-gonzalez-atienza.html#.UnJ7RHAyLp4 

 
- Adelina Viana, de 75 anys (província de Barcelona). Relat: 
    http://www.premiovidaactiva.com/cat/experiencia/30/fernando-ferrer-viana.html#.Um_w2nAyLp4 

 



El jurat els ha presentat com a exemples de persones actives, participatives i 
compromeses amb el seu entorn. Els guardonats han rebut com a premi una 
tauleta tàctil perquè puguin desenvolupar els seus projectes. 
 
A més del jurat, totes les persones que van voler van poder conèixer i puntuar 
els testimonis a través del web dels premis Vida Activa durant el mes d’octubre. 
Una valoració popular que el jurat ha tingut en compte i que ha assolit gairebé 
els 102.000 vots. Actualment encara es poden llegir tots els relats a 
http://www.premividaactiva.com/cat/categorias.html  

 
Premis Vida Activa 

 
L’objectiu del certamen és impulsar la participació i el paper actiu de les persones 
grans en la societat a través del testimoni i el reconeixement a persones grans 
que afronten la vellesa amb actitud positiva. Persones que aporten cada dia el seu 
granet de sorra per millorar elles mateixes i millorar el seu entorn, i que amb el seu 
relat vital poden servir d’estímul a la resta del col·lectiu. 
 
Durant la seva intervenció en l’acte, Jaume Giró ha assegurat: «La societat 
necessita més que mai la participació de les persones grans perquè tenen molt 
per aportar-nos. Necessitem que estiguin actius i cuidin la seva salut; necessitem 
que continuïn aprenent i transmetent els seus coneixements; i necessitem, 
sobretot, per a ells i per al seu entorn, que gaudeixin al màxim d’aquesta etapa 
vital. La seva experiència i el seu talent són els pilars sobre els quals s’edifica el 
futur dels nostres fills i néts. Avui és, per tant, un dia molt especial per a nosaltres. 
Aquest acte vol ser un homenatge, un reconeixement, a totes les persones grans 
actives i positives. Des de ”la Caixa” i des de la seva Obra Social intentem 
contribuir que cada dia les persones grans tinguin una millor qualitat de vida i més 
oportunitats per ser presents en la societat».  
 
El Club Ara 

 
El Club Ara és un programa de productes i serveis financers i culturals dissenyat 
per ”la Caixa” i la seva Obra Social per a les persones grans que són clients seus. 
Actualment, 2,4 milions de clients de ”la Caixa” tenen més de 65 anys, cosa que 
representa que el 30 % de les persones grans que viuen a Espanya són clients de 
”la Caixa”. 
 
El projecte reuneix un ampli conjunt d’avantatges dissenyats especialment per a 
aquest col·lectiu que abracen des de solucions financeres (sorteig de pensions per 
a tota la vida, targetes financeres gratuïtes amb descomptes a RENFE, préstecs 



sense comissions, etc.) fins a ofertes en els àmbits de la salut i el benestar 
(telèfon d’orientació mèdica les 24 hores, descomptes en òptiques, balnearis i 
centres residencials, etc.). A més, també inclou ofertes en formació i cultura 
(visites a CosmoCaixa i CaixaForum, accés a noves tecnologies, cursos 
d’idiomes, tallers i activitats als EspaiCaixa, etc.), i en l’àmbit del lleure (cinema a 3 
euros, viatges exclusius, descomptes en allotjament i transport, etc.). 
 
Per concretar tota aquesta oferta d’activitats, propostes i avantatges per a les 
persones grans, el Club Ara disposa d’un web, senzill i intuïtiu, amb tota la 
informació relativa al Club, i també de la Comunitat Club Ara, una xarxa social 
privada en què més de 30.000 membres ja es relacionen i comparteixen 
continguts. 
 
A més, moltes de les activitats que s’ofereixen en el projecte formen part de 
l’emblemàtic Programa per a Persones Grans que l’Obra Social ”la Caixa” 
desenvolupa des dels seus orígens. El seu objectiu principal és millorar la 
qualitat de vida de les persones grans promovent programes d’envelliment 
actiu, amb una atenció especial a les persones vulnerables, a través de 598 
centres de persones grans a tot Espanya; aportant informació per millorar 
hàbits de salut i aprendre a cuidar-se, i generant espais d’aprenentatge, 
interacció i connexió amb la comunitat. 
 
 
Més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Marina Teixidó: 608 089 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


