
 

 

 

 

 

 

Nota de premsa 

 
La iniciativa s’ha inaugurat amb la jornada Primer: les persones. Cuidar 

com ens agradaria ser cuidats, a CaixaForum Madrid 

 

 

L’Obra Social ”la Caixa” impulsa  
la cura de les persones grans del segle XXI 

 

 

• L’Obra Social ”la Caixa” posa en marxa un procés de reflexió per 

millorar l’atenció i la cura de les persones grans. Per això, ha reunit 

avui a CaixaForum Madrid els representants principals de les 

administracions i dels agents socials en l’atenció a aquest 

col·lectiu. En els mesos vinents, aquesta trobada es portarà a terme 

també a diferents ciutats espanyoles.   

 

• El context socioeconòmic actual, marcat per l’envelliment creixent 

de la societat i els profunds canvis en les estructures familiars, 

requereix un replantejament pel que fa a l’atenció que reben les 

persones grans. L’objectiu de les trobades és definir quines són les 

necessitats del col·lectiu i quin és el millor model d’atenció en cada 

cas. 

 

• La iniciativa s’emmarca en l’emblemàtic Programa de Persones 

Grans de l’Obra Social ”la Caixa”, inaugurat el 1915 amb l’objectiu 

de millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu. Un segle després, 

el projecte disposa de més de 600 centres a tot Espanya i atén cada 

any 750.000 persones grans.  

 

 

Madrid, 14 de gener de 2015. L’Obra Social ”la Caixa” referma el seu 
compromís amb les persones grans espanyoles mitjançant la inauguració d’un 
innovador procés de reflexió per millorar l’atenció i les cures a aquest 

col·lectiu. 
 



 
Marc Simón, director corporatiu de l’Àrea Social de la Fundació Bancària 
”la Caixa”; Carmen Balfagón, secretària tècnica de la Conselleria d'Afers 
Socials de la Comunitat de Madrid; Karl Pillemer, professor de 
Desenvolupament Humà a la Universitat de Cornell, i Mayte Sancho, directora 
científica de Matia Instituto Gerontológico, han presidit l’acte a CaixaForum 
Madrid. També hi han assistit una quinzena de representants de conselleries 
de serveis socials de tot Espanya i una vintena de portaveus d’entitats socials, 
com també destacats experts i professionals del sector.  
 
L’objectiu de la trobada, que es repetirà a diferents ciutats espanyoles en els 
mesos vinents, és definir quines són les necessitats del col·lectiu i quin és el 
millor model d’atenció i de cures per a la gent gran actualment. 
 
 
Obra Social ”la Caixa”: un segle acompanyant les persones grans espanyoles 

 

L’acció social és el tret més propi i diferenciador de l’Obra Social ”la Caixa”, 
que, des del començament, ha dedicat una atenció especial a les persones 
desafavorides.  
 
El Programa de Persones Grans, el més emblemàtic de l’entitat i que arrancà 
amb un primer Homenatge a la Vellesa el 1915, té com a objectiu millorar la 
qualitat de vida de la gent gran promovent programes d’envelliment actiu, amb 
una atenció especial a les persones més vulnerables.  
 
Actualment, el programa disposa de més de 600 centres de gent gran en 
titularitat pròpia o en conveni amb administracions a tot Espanya, on es 
desenvolupa un ampli programa d’activitats. El 2014, van participar en 
aquestes activitats més de 750.000 persones grans. 

El 2014, es van dur a terme projectes de formació en tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC), projectes de participació social i voluntariat, i 
tallers de promoció de la salut i el benestar, alguns dels quals especialitzats en 
el suport als cuidadors familiars de persones grans que tenen Alzheimer. 
 

 

 

 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Marina Teixidó: 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.org 
 
Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 



 


