
 

 

 

 

 

 

Nota de premsa 

 
 

EspaiCaixa Múrcia celebra 10 anys 
construint oportunitats  

per a les persones grans 
 
 

• Des que l’Obra Social ”la Caixa” va inaugurar EspaiCaixa Múrcia el 

14 d’octubre de 2004, amb la vocació de ser un punt de trobada i 

desenvolupament social per a les persones grans murcianes, el 

centre s’ha convertit en un referent en la promoció de la qualitat de 

vida i la participació social d’aquest col·lectiu. 

  

• Durant aquests deu anys, més de 264.000 usuaris han passat per 

les aules i els espais del centre per participar en alguna de les més 

de 2.500 activitats programades. Actualment disposa de 6.000 

usuaris que sol·liciten rebre informació sobre les activitats 

realitzades a les seves instal·lacions. 

 

• A l'EspaiCaixa Murcia s'hi desenvolupa el Programa de Gent Gran 

de l’Obra Social ”la Caixa”, que acompanya les persones de més de 

65 anys oferint-los informació i orientació per facilitar el seu procés 

d’envelliment. 

 
 
Múrcia, 14 d’octubre de 2014. Enrique Pérez, director general de Persones 
Grans del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS); Marc Simón, director de 
l’Àrea Social de la Fundació ”la Caixa”; Gerardo Cuartero, director de l’Àrea de 
Negoci de ”la Caixa” a Múrcia; M.ª del Carmen Pelegrín, regidora de Sanitat i 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Múrcia, i Rocío Vera, responsable 
d’EspaiCaixa Múrcia, han inaugurat la jornada de celebració i balanç de 
l’aniversari d’EspaiCaixa Múrcia.  
 
EspaiCaixa, el Centre de Gent Gran de l’Obra Social ”la Caixa” a Múrcia, 
compleix aquests dies el seu 10è aniversari i ha dedicat tots aquests anys a 
fomentar programes d’envelliment actiu i participació social per contribuir 
d’aquesta manera a millorar la qualitat de vida de les persones grans.  
 



 

 

 

 

 

 

La irrupció del centre a la capital murciana va posar de manifest el compromís 
de l’Obra Social amb l’atenció a la gent gran, que des del principi, ara fa més 
de cent anys, ha estat tradicionalment un dels signes d’identitat de ”la Caixa”. 
Des que es va inaugurar, el 14 de octubre de 2004, en el marc de celebració 
del centenari de ”la Caixa” (1904-2004), EspaiCaixa Múrcia s’ha convertit en 

un referent en la participació activa i la promoció de la qualitat de vida de 

les persones grans.  
 
Durant aquests deu anys, més de 264.000 usuaris han passat per les seves 
aules i espais per participar en alguna de les més de 2.500 activitats 
programades, com ara tallers d’informàtica, tertúlies, conferències, cursos de 
pintura i cinefòrums, com també tallers d’estiraments corporals o de mobilitat 
articular, entre d’altres. Actualment, el centre té 6.000 usuaris que sol·liciten 
rebre informació sobre les activitats que es duen a terme a les seves 
instal·lacions. 
 
Línies d’actuació 

 

EspaiCaixa Múrcia impulsa activitats que volen contribuir que les persones 
grans se sentin estimulades a nivell personal i social i puguin mantenir un nivell 
òptim de benestar durant el seu envelliment. A més, col·labora amb entitats 
socials de l’entorn i amb l’Administració pública per establir sinergies en 
iniciatives que contribueixin a aprofitar i revalorar el paper de les persones 
grans en la societat. 
 
Així, en primera instància el centre promou les relacions socials i la qualitat de 
vida a través d’activitats que faciliten el benestar cognitiu, físic i emocional, i 
d’aquesta manera reforça la prevenció de situacions no desitjades, com la 
soledat o la fragilitat de la gent gran.  
 
D’altra banda, actua per reduir el risc d’exclusió, reforçant i potenciant la 
participació social de les persones en diferents àmbits. Així, les persones grans 
es comprometen per mitjà d’accions de voluntariat amb la integració social 
d’altres col·lectius més vulnerables (com ara persones amb discapacitat física i 
psíquica o dones immigrants a les quals, per exemple, ensenyen informàtica 
per facilitar-los la inserció laboral). 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

EspaiCaixa Múrcia 
 

Horari 

De dilluns a divendres laborables, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h 
 

Adreça 

Av. Río Segura, 6, 30002 Múrcia 
Tel. 968 226 313  
 

Servei d’Informació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Tel. 902 22 30 40; de dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
 
 

 

 

Més informació: 

 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
César R. Miguel: 963 534 213 
Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 /  
ncontreras@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 

Sala de Premsa Multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 


