
  

 

Nota de premsa 

 
El 5 d’abril de 1915, l’entitat va celebrar un homenatge a la vellesa a     

Sant Sadurní d’Anoia 

 

L’Obra Social ”la Caixa” commemora 

els cent anys del seu primer acte d’obra 

social, en homenatge a la vellesa 
 

• El president de la Fundació Bancària “la Caixa”, Isidre Fainé, ha 

acompanyat aquest matí 400 persones grans en la celebració de 

l’efemèride d’un esdeveniment pioner en homenatge a la gent gran. 

L’Homenatge a la Vellesa celebrat a Sant Sadurní el 5 d’abril de 

1915 va suposar el primer acte d’obra social de l’entitat.  

 

• Una missa oficiada pel bisbe de Girona, un dinar de germanor al 

Celler Gran de Can Codorníu i un concert líric amb intèrprets del 

Conservatori del Liceu han amenitzat l’acte de reconeixement 

organitzat per la Fundació Bancària “la Caixa”. 
 

• El president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha 

assegurat: «Les persones grans són el millor mirall en el qual 

reflectir-nos i les seves vivències són un tresor que cal preservar i 

l’Obra Social ha vetllat, vetlla i vetllarà per preservar-lo. Com a 

societat, només d’aquesta manera podem entendre d’on venim, on 

som i a cap a on volem anar».   
 

 
Sant Sadurní d’Anoia, 6 d’abril de 2015.- El president de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha protagonitzat aquest matí al costat de 400 
persones grans l’acte d’Homenatge a la Vellesa de Sant Sadurní d’Anoia, un 
esdeveniment que el 5 d’abril de 1915 va suposar el primer acte de l’Obra 

Social ”la Caixa”, en aquell moment Caixa de Pensions per a la Vellesa i 

d’Estalvis, i que ara arriba al centenari.  

Els homenatges a la vellesa van ser una activitat pionera, benèfica i social de 
protecció a la gent gran en els quals s’assignaven llibretes de pensió i estalvi a 



  

 

les persones més necessitades com a instrument per millorar-ne la qualitat de 
vida. Durant les dècades següents, es van estendre a pobles i ciutats de tot 
Espanya. De fet, l’activitat impulsada pel fundador de l’entitat, Francesc 
Moragas, va rebre reconeixements múltiples, i el II Congrés Internacional de 
l’Estalvi, celebrat a Londres el 1929, va aconsellar a la resta de les caixes que 
duguessin a terme accions semblants. 

Cent anys i un dia després del Primer Homenatge a la Vellesa, Sant Sadurní 
d’Anoia ha celebrat, gràcies a l’impuls del seu Ajuntament, una jornada 
completa d’honra a la gent gran, que té com a objectiu, com el primer dia, 
enaltir la idea de la vellesa, en el sentit de respecte, experiència de vida i 
exemple per a la joventut i la infància.  

Després d’assistir, a les dotze, a una missa oficiada pel bisbe de Girona a la 
Parròquia de Sant Sadurní i de comprovar, tot seguit, les qualitats artístiques 
dels avis del poble en una mostra de treballs manuals a la Casa dels Avis, els 
centenars d’assistents a l’esdeveniment han pogut gaudir d’un dinar de 

germanor al Celler Gran de Can Codorníu.  
 

El dinar l’han presidit l’alcaldessa de Sant Sadurní d’Anoia, Maria Rosell i 
Medall; Àngels Canals, regidora d’Acció Social, i el president de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, que ha assegurat: «Les persones grans són 
el millor mirall en el qual reflectir-nos i les seves vivències són un tresor que 
cal preservar. I l’Obra Social ha vetllat, vetlla i vetllarà per preservar-lo. Com a 
societat, només d’aquesta manera podem entendre d’on venim, on som i a cap 
a on volem anar».   
 
A més, el president de la Fundació Bancària ”la Caixa” ha recordat respecte al 
Primer Homenatge a la Vellesa d’ara fa un segle: «Va ser el primer acte d’obra 
social de l’entitat que presideixo i una bona prova de l’èxit és que entre el 1915 
i el 1993 es van celebrar 10.800 actes com aquest a Catalunya». 
 
A continuació, la gent gran s’ha delectat amb un Concert Líric del 

Conservatori del Liceu en què la sarsuela i l’òpera han estat els 
protagonistes. Peces de Puccini, Donizetti, Gounod i J. Ribas i Gabriel han 
brillat amb llum pròpia, entonades per la soprano Ximena Agurto i el tenor 
Pablo Martínez, acompanyats al piano per Marta Pujol en una actuació 
carregada d’elegància i qualitat musical. 

Durant la jornada festiva ha quedat inaugurada, també, l’exposició «100 anys 

d’història», en la qual es mostren sis reprografies de cartells antics dels 
primers homenatges a la vellesa. Aquesta exposició itinerarà per diversos 



  

 

espais de la localitat: l’oficina de ”la Caixa”, a 
partir de demà i fins al 17 de abril; el Casal 
Municipal de Gent Gran, del 20 d’abril al 8 de 
maig; l’Esplai la Caixa, de l’11 al 29 de maig; el 
Casal d’Entitats, de l’1 al 19 de juny; el vestíbul 
de l’Ajuntament, del 22 de juny al 3 de juliol; la 
Casa dels Avis, del 6 al 28 de juliol, i el Centre 
Vilarnau, el 29 i el 30 de juliol.  
 
El d’avui és l’acte central de la Setmana de la 
Gent Gran impulsada per l’Ajuntament de Sant 
Sadurní d’Anoia en col·laboració amb la Obra 
Social ”la Caixa”. Fins al 10 d’abril se 
celebraran activitats com un cinefòrum en el 
qual s’emetrà la pel·lícula Una cançó per la 

Marion, una passarel·la de moda, una ballada 
de sardanes i un concert d’alumnes de l’Escola 
Municipal de Música de Sant Sadurní d’Anoia. 

  

Cent anys compromesos amb la gent gran 

Des de l’origen com a Caixa d’Estalvis i Pensions per a la Vellesa, la història de 
l’entitat ha estat sempre vinculada estretament a la gent gran, a la qual ha 
dedicat una atenció preferent. Durant un segle marcat per un fort augment de 
l’esperança de vida, ”la Caixa” ha acompanyat nombroses generacions de 
persones longeves, actualitzant i adaptant les propostes a les noves 
necessitats i evolucionant de l’atenció assistencial al lideratge i la participació 
de la gent gran amb l’innovador projecte Gent 3.0. 

Aquest projecte té l’objectiu de situar les persones grans com a protagonistes 
que participen plenament en la societat, fomentant l’envelliment actiu i 
saludable a través d’activitats de voluntariat i posant una atenció especial en 
les persones vulnerables.  

Des de llavors, cada any més de 700.000 avis de tot Espanya, organitzades en 
associacions de voluntaris, participen en activitats de salut, tecnològiques, 
culturals i socials amb tot tipus de col·lectius i de persones desfavorides, 
transmetent l’experiència que acumulen i afavorint el progrés individual i 
col·lectiu.  

Un dels primers cartells dels 
homenatges a la vellesa 



  

 

En aquest sentit, els emblemàtics centres de gent gran, ara EspaiCaixa, també 
s’estan convertint en centres de darrera generació, oberts a la comunitat i amb 
la voluntat de liderar projectes amb un valor social. 
 
 
 
 
Més informació: 

 

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

Andrea Pelayo: 93 404 40 87 / 618 126 685  

apelayo@fundaciolacaixa.org 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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