
 

Nota de premsa 

 

L’Obra Social ”la Caixa” convida els nens d’entre 6 i 12 anys a viure l’estiu 

aprenent i jugant de manera solidària amb gent gran voluntària 

 

Aquest estiu la interculturalitat i la tolerància 

uneixen grans i petits a les CiberCaixa de 

l’Obra Social ”la Caixa” 

 
• 3.019 infants i 1.250 voluntaris grans participen en els tallers 

intergeneracionals que l’Obra Social ”la Caixa” organitza en 153 

centres de gent gran durant els mesos de juliol i setembre. 

 

“Diversitat, Interculturalitat i Tolerància” és el títol de l’activitat 

intergeneracional que el Programa de Gent Gran de l’Obra Social ”la Caixa” posa 

en marxa durant el període de vacances d’estiu. De la mà de la gent gran que ha 

après a fer servir les noves tecnologies a les CiberCaixa, aquest estiu nens i joves 

podran descobrir les claus del respecte i la solidaritat entre cultures. 

 

Les CiberCaixa de 153 centres de gent gran de l’Obra Social ”la Caixa” repartits 

per tot Espanya obren durant aquest estiu amb un objectiu triple. D’una banda, 

potenciar les relacions i la convivència entre la gent gran voluntària dels centres 

de gent gran i els nens i nenes que hi vagin durant les vacances, amb l’ànim 

d’enriquir-ne els vincles i el coneixement mutu. En segon lloc, familiaritzar els més 

menuts amb l’entorn informàtic. I finalment, treballar al voltat d’un tema relacionat 

amb la solidaritat. Enguany, s’ha triat la interculturalitat i i s’hi dedicaran les 

diferents activitats que facin menuts i grans. 

 

Des de l’Obra Social ”la Caixa” s’han creat eines informàtiques per desenvolupar 

aquestes activitats, com una pàgina web sobre la iniciativa amb jocs i informació 

per a nens amb edats compreses entre els 6 i els 12 anys. 

(http://www.tallerintergeneracional.com/campanya.html) 

 

Al final del projecte, grans i petits participants hauran preparat junts un valor 

solidari per viure l’estiu d’una altra manera. 

 



Característiques dels tallers 

 

Els tallers estan estructurats i formats per activitats manuals i virtuals, que han de 

dur a terme infants i gent gran tots junts, amb l’objectiu de transmetre als 

participants coneixements, valors i hàbits relacionats amb la diversitat i la 

interculturalitat d’una manera lúdica i didàctica. 

 

- Taller virtual: grans i petits hauran de superar tres reptes, format cada un 

per tres jocs organitzats en funció del grup d’edat participant (6-8 anys i 9-2 anys). 

 

- Taller manual: els participants faran activitats manuals relacionades amb els 

reptes del programa, com ara construir un portatovallons ecològic, inventar i pintar 

un conte o crear un joc nou.  

 

- Berenar solidari. 

 

Objectius de la campanya intergeneracional del Programa de Gent Gran: 

 

- Impulsar el paper actiu de la gent gran i motivar-ne la participació social a 

partir de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

- Promoure les iniciatives intergeneracionals que permetin les relacions entre 

persones de diferents edats, amb la voluntat d’incrementar-ne els vincles i el 

coneixement mutu.  

- Fomentar el respecte i la tolerància entre les persones, cultures i races. 

- Promoure l’obertura de les CiberCaixa dels centres de gent gran al seu 

entorn. 

- Conèixer diferents contes i jocs procedents de diferents llocs del món. 
- Aprendre que les històries, els jocs i la gastronomia formen part de les 

cultures i les tradicions de diferents llocs del món. 
- Incentivar i desenvolupar la imaginació i la creativitat dels participants.  
 
 

 

Per a més informació (premsa), es pot adreçar a: 
Departament de Premsa de Fundació ”la Caixa” 
Marina Teixidó 608 09 90 23 / mteixido@fundacionlacaixa.es 

 
 
 


