
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

        

Nota de premsa  

 

SAR la Infanta Cristina ha presidit l’acte, juntament amb la consellera per a la 
Igualtat i el Benestar Social de la Junta d’Andalusia Micaela Navarro 
 

La Fundació “la Caixa” i la Conselleria 
d’Igualtat organitzen una jornada que 

promou la salut i el benestar de la gent gran  
 

• La conferència pertany al programa de Gent Gran de l’Obra Social ”la 

Caixa”, que du a terme jornades amb experts arreu d’Espanya sobre 

temes que interessen la gent gran.  

 

• El Dr. Luis Rojas Marcos, professor de Psiquiatria a la Universitat de Nova 

York, ha pronunciat la conferència “L’optimisme enfront de la soledat i la 

depressió” davant de persones grans dels 9 centres de la província de 

Sevilla. 

 

• Durant l’acte s’han lliurat els diplomes als 1.064 participants dels cursos 

d’informàtica organitzats per la Fundació ”la Caixa” als centres 

conveniats amb la Conselleria per a la Igualtat i el Benestar Social de la 

Junta d’Andalusia. 

 
Sevilla, 22 de maig de 2009. SAR la Infanta Cristina, directora de l’Àrea Social de la 
Fundació ”la Caixa”; Micaela Navarro, consellera per a la Igualtat i el Benestar Social 

de la Junta d’Andalusia, i Juan Reguera, director territorial Sud de ”la Caixa”, han 
presidit la jornada.  

 

Aquesta iniciativa, organitzada per la Fundació “la Caixa”en col·laboració amb la Junta 
d’Andalusia, pretén promoure la salut i el benestar entre les persones grans de la 
comunitat. A l’acte, hi han participat 750 persones grans, socies dels Centres de Dia 

que tenen conveni ats l’Obra Social “la Caixa” i la Junta d’Andalusia.  
 
Luis Rojas Marcos, psiquiatre i professor de la Universitat de Nova York, ha pronunciat 

la conferència “L’optimisme enfront de la soledat i la depressió”, que s’emmarca en les 
activitats que organitza el programa de Gent Gran de la Fundació ”la Caixa” per 
promoure la salut i el benestar d’aquest col·lectiu.   

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

A més, durant la jornada, s’han lliurat els diplomes a la gent gran que ha participat en 
l’última edició del programa Informàtica i Comunicació a l’abast, que es desenvolupa a 
les CiberCaixa que la Fundació ”la Caixa” ha instal·lat a 6 centres de la província de 

Sevilla. En aquests equipaments, els usuaris han fet tallers d’iniciació a la informàtica i 
a tota mena de programes d’edició, full de càlcul i presentació, així com a l’ús 
d’internet i del vídeo i la fotografia digitals, amb l’ajuda de monitors.  

 
D’aquesta manera, els participants no tan sols han actualitzat coneixements, sinó que 
també han augmentat l’autonomia personal i han fet un pas més per integrar-se en la 

societat actual i participar-hi. A més, molts acabaran sent voluntaris de l’Associació de 
Voluntaris d’Informàtica de Gent Gran d’Andalusia AVIMA, i ajudaran els seus 
companys, com ja han fet centenars de persones grans. 
 

L’Obra Social ”la Caixa”, amb la gent gran d’Andalusia 

    

La Conselleria per a la Igualtat i el Benestar Social de la Junta d’Andalusia i la 
Fundació “la Caixa” col·laboren des del 1997 per a millorar el benestar de les persones 
grans. Des d’aleshores, més de 270.000 persones grans andaluses han participat en 

alguna de les activitats que s’han organitzat, tant tallers com activitats de formació en 
noves tecnologies o de participació social i voluntariat. 
 

A més, 30.000 persones grans s’han format en els tallers del programa Informàtica i 
Comunicació a l’abast impartits a les 33 CiberCaixa de la xarxa de centres de gent 
gran adscrits al conveni de col·laboració entre les dues institucions. Totes dues tenen 

actualment en conveni 61 centres de dia de gent gran a tota la comunitat autònoma, 9 
dels quals són a la província de Sevilla. 
 

 

Per a més informació (premsa) o per demanar entrevistes, es pot adreçar a: 

Departament de Premsa de la Fundació ”la Caixa”. 
Sofía Rowe 639.30.92.75 / srowe@lacaixa.es 
Marina Teixidó 608 09 90 28 / mteixido@fundaciolacaixa.es 

 


