
 

 

Nota de premsa 

 

La iniciativa s’emmarca en el programa d’avantatges financers, salut, 

benestar, cultura i lleure que ”la Caixa” ofereix a les persones grans  

 
El Club Ara de CaixaBank  
lliura el Premi Vida Activa  

per a persones grans  
 

 

• L’objectiu del certamen és donar a conèixer el testimoni de persones 

grans que, amb actitud positiva, aporten cada dia el seu granet de 

sorra per millorar elles mateixes i també el seu entorn. D’aquesta 

manera, CaixaBank i la seva Obra Social volen reconèixer ciutadans 

anònims que, mitjançant la seva experiència en l’àmbit quotidià, 

serveixen d’exemple i estímul per a la resta de persones grans. 

 

• A la tercera edició del Premi Vida Activa, celebrada a CaixaForum 

Saragossa, s’han presentat 305 textos i vídeos realitzats per persones 

grans de tot Espanya que descriuen el seu dia a dia i expressen les 

seves il·lusions i inquietuds.  

• Durant el mes d’octubre es va fer una votació popular a través del web 

del premi, amb més de 101.416 votacions. Gràcies a una gran difusió a 

les xarxes socials, principalment Facebook i Twitter, les persones 

grans han pogut compartir el seu testimoni amb familiars i amics. 

D’entre els participants s’han seleccionat 20 finalistes. 

 

• Els cinc guanyadors del concurs són Emilia Sánchez, Juan Sabater, 

Joan Antoni Feixas, Ramon Drudis i Mauri i Francesca Llorens. 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 CaixaBank i 

la seva Obra Social per a les persones grans que són clients de 

l’entitat. Actualment, 2,7 milions de clients de l’entitat formen part del 

Club Ara. 
 



 

 

Saragossa, 2 de desembre de 2015. Juan Antonio Alcaraz, director general 

de CaixaBank i president del jurat; Mikel Iturbe, director de l’Heraldo de Aragón; 

Jaime Armengol, director d’El Periódico de Aragón; José M.ª Lamana Cónsola, 

director de la Fundación Federico Ozanam, i Teresa Biota i María Raquel 

Orozco, membres del Club Ahora Zaragoza, han exercit com a jurat del tercer 

Premi Vida Activa, organitzat per CaixaBank en el marc del Club Ara. Després 

de la deliberació, han presidit també la cerimònia de lliurament de premis, a la 

qual han assistit molts dels participants, procedents de tot Espanya.  

El jurat ha designat els cinc guanyadors següents:  

 

― Emilia Sánchez Mengual, de 74 anys (província de Còrdova). Relat: 

http://www.premiovidaactiva.com/es/experiencia/1305/emilia-sanchez-mengual.html#.VlgfO_mG8e8  

 

― Juan Sabater Tobella, de 81 anys (província de Barcelona). Relat: 

http://www.premiovidaactiva.com/es/experiencia/1159/juan-sabater-tobella.html#.Vlgen_mG8e8  

 

― Joan Antoni Feixas Colomer, de 70 anys (província de Barcelona). 

Relat: 
http://www.premiovidaactiva.com/es/experiencia/1250/joan-antoni-feixas-colomer.html#.VlggFfmG8e8  

 

― Ramon Drudis i Mauri, de 67 anys (província de Lleida). Relat: 

http://www.premiovidaactiva.com/es/experiencia/1191/ramon-drudis-mauri.html#.Vlgf8vmG8e8  

 

― Francesca Llorens Albiñana, de 70 anys (província de Barcelona). Relat: 
http://www.premiovidaactiva.com/es/experiencia/1403/francesca-llorens-albiana.html#.Vlge9fmG8e8 

 

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, tothom qui va voler va poder llegir i puntuar els testimonis a 

través del web del Premi Vida Activa durant el mes d’octubre. Una valoració 

popular que el jurat ha tingut en compte i que ha assolit els 101.416 vots. 

Actualment, encara es poden llegir tots els relats a 

http://www.premividaactiva.com 

 

Premis Vida Activa 

 

L’objectiu del certamen és impulsar la participació i el paper actiu de la gent 

gran a la societat a través del testimoni i el reconeixement de persones que 



 

afronten la vellesa amb actitud positiva. Són persones que aporten cada dia el 

seu granet de sorra per millorar elles mateixes i també el seu entorn, i que, amb 

el seu relat vital, poden servir d’estímul per a la resta del col·lectiu. 

 

El Club Ara 

 

El Club Ara és un programa de productes i serveis financers i culturals 

dissenyat per CaixaBank i la seva Obra Social per a les persones grans que 

són clients de l’entitat. Actualment, 2,7 milions de clients de ”la Caixa” formen 

part d’aquest programa; és a dir, persones que tenen més de 65 anys o bé més 

de 60 anys i la pensió domiciliada, cosa que representa que el 30 % de les 

persones grans que viuen a Espanya són clients de CaixaBank. 

 

El projecte reuneix un conjunt molt ampli d’avantatges dissenyats especialment 

per a aquest col·lectiu, que inclouen des de solucions financeres (sorteig de 

pensions extres per a tot un any, cobrament de la pensió el dia 25 de cada 

mes, targetes financeres gratuïtes amb descomptes a RENFE, préstecs sense 

comissions, etc.), fins a ofertes en els àmbits de la salut i el benestar (telèfon 

gratuït d’orientació mèdica, jurídica, nutricional i social, descomptes en 

òptiques, alimentació, balnearis i centres residencials, etc.). A més, també 

disposa d’ofertes en formació i cultura (visites a CosmoCaixa i CaixaForum, 

accés a noves tecnologies, cursos d’idiomes, tallers i activitats als EspaiCaixa, 

etc.), i de lleure (cinema els dimarts a 3 euros, viatges exclusius, descomptes 

en allotjaments i transport, etc.). 

 

Per concretar tota aquesta oferta d’activitats, propostes i avantatges per a la 

gent gran, el Club Ara té un web, senzill i intuïtiu, amb tota la informació relativa 

al Club, i també amb la Comunitat Club Ara, una xarxa social privada en la qual 

més de 58.000 membres ja es relacionen i comparteixen continguts. 

 

A més, moltes de les activitats que s’ofereixen en el programa 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 per 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” 
Andrea Pelayo: 934 044 087 / 618 126 685 apelayo@fundacionlacaixa.es 

Elena Martín: 619 713 364 / elena.m.martin@lacaixa.es  

 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

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

 Twitter: @FundlaCaixaCAT 

 


