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A Múrcia, 27.600 persones grans participaran el 2018 en les activitats 

organitzades als centres en conveni  

 

L’Obra Social ”la Caixa” i la Conselleria de 

Família i Igualtat d’Oportunitats de la Regió 

de Múrcia promouen l’envelliment actiu de 

les persones grans  
 

• La Fundació Bancària ”la Caixa” i la Conselleria de Família i 

Igualtat d’Oportunitats de la Regió de Múrcia signen, per als anys 

2018 i 2019, un acord per impulsar el Programa de Persones 

Grans i potenciar la tasca de promoció de l’envelliment actiu, així 

com per oferir a les persones grans de Múrcia una programació 

conjunta. 

 

• El programa imparteix tallers de promoció de la salut i el 

benestar, projectes de participació social i voluntariat, i una 

innovadora línia de desenvolupament personal i cicle vital.  

 
 

Múrcia, 11 de gener de 2018. La consellera de Família i Igualtat d’Oportunitats 
de la Regió de Múrcia, Violante Tomás; el director territorial de CaixaBank a 
Andalusia Oriental i Múrcia, Juan Ignacio Zafra, i el subdirector general 
d’Acció Social de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Marc Simón, ha presentat 
aquest matí a EspacioCaixa Murcia les principals línies d’actuació per al 2018 i 
el 2019 per a les persones grans de la comunitat, emmarcades en el projecte 
que l’Obra Social ”la Caixa” desenvolupa a tot Espanya.  
 
L’Obra Social ”la Caixa” i la Conselleria han signat un conveni en el qual 
rubriquen el seu compromís amb les persones grans dels 17 centres socials 

de persones grans i 6 residències de la Conselleria de Família i Igualtat 

d’Oportunitats de la Regió de Múrcia. L’Obra Social ”la Caixa” destinarà més 
de 196.000 euros anuals al desenvolupament del Programa de Persones 
Grans a la Regió de Múrcia. Cada any, aquests centres acullen prop de 370 

activitats i tallers, que compten amb més de 3.500 participants, als quals cal 
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afegir les més de 12.600 persones grans que ja participen en el programa fruit 
d’acords anteriors amb altres agents del territori. 
 
Per aquest nou acord amb la Conselleria, el programa es desplegarà el 2018 
als centres socials de persones grans d'Alcantarilla, Caravaca de la Cruz, 
Cartagena I, Cartagena III, Torres de Cotillas, Molina de Segura, Puerto de 
Mazarrón, Roldán (Torre Pacheco), San Javier y Yecla, a més de les 
residències Virgen del Valle (El Palmar-Murcia), Obispo Javier Azagra (El 
Palmar-Murcia), San Basilio (Murcia), Domingo Sastre (Lorca), Fuente Cubas 
(Cartagena) i Virgen del Rosario (Alhama de Murcia). Ja el 2019, la 
programació arribarà als centres socials de persones grans d’Archena, Cieza, 
Jumilla, La Unión, Lorca, Murcia I y Murcia II. 
 
El compromís de l’entitat amb les persones grans de la Regió de Múrcia es 
remunta al 1999, quan l’Obra Social ”la Caixa” va signar un primer acord amb 
l’Ajuntament de Ceutí i l’Asociación Cultural de Mayores y Jubilados de Salzillo 
per promoure l’envelliment actiu. Així mateix, l’entitat manté aliances amb els 
ajuntaments de Cieza (2002), Lorca (2014), San Javier i Mazarrón (2017). La 
promoció de la qualitat de vida i la participació social de les persones grans es 
reflecteix també en la intensa activitat d’EspacioCaixa Murcia, un centre 
inaugurat el 2004 i en el qual anualment 6.500 persones grans participen en 
238 activitats. 
 
L’any passat, l’Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) va coordinar la 
realització de la Guía del buen trato a las personas mayores, un document 
elaborat en col·laboració amb l’Asociación de Dependencia de la Región de 
Murcia (Adermur), la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los 
Mayores Lares i l’Obra Social ”la Caixa”. Partint de la definició més 
consensuada actualment de maltractament (la de la Declaració de Toronto), la 
guia recull els àmbits en els quals aquest es pot produir (domèstic o familiar, 
social i institucional), i enumera possibles factors de risc i maneres de 
promoure el bon tracte a les persones grans. L’objectiu és oferir-los entorns 
afectius de qualitat i de protecció, i avançar en una societat cohesionada i de 
respecte per tots els seus membres.  
 
La nova generació de persones grans 

 

El Programa de Persones Grans és el més emblemàtic de l’Obra Social 
”la Caixa”, ja que els seus orígens es remunten al 1915. Des de fa un segle, els 
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projectes posats en marxa per aquest programa centenari s’han anat adaptant 
a la realitat per donar resposta a les noves necessitats socials d’aquest 
col·lectiu. 
 
L’objectiu del Programa de Persones Grans és millorar la qualitat de vida de les 
persones grans promovent programes d’envelliment actiu, amb una atenció 
especial per les persones vulnerables, sempre sobre la base de valors com la 
dignitat de la persona, l’humanisme i la solidaritat. El programa inclou tallers de 
promoció de la salut i el benestar, de desenvolupament personal i cicle vital, i 
projectes de formació, participació social i voluntariat. 
 
Tallers de promoció de la salut i el benestar 

 

Despertar amb un somriure 

Aquest taller vol contribuir al benestar i a la salut intentant donar resposta a les 
preocupacions que sovint sorgeixen entre les persones grans perquè no 
dormen bé, amb la voluntat de proporcionar-los informació perquè tinguin més 
coneixements sobre el son i les seves alteracions, i oferir-los estratègies que 
els ajudin a aconseguir un descans nocturn reparador. 
 
Activa’t 

L’objectiu d’aquest taller és donar a conèixer com funciona el nostre cos —en 
particular, el cervell— i quins són els efectes de l’envelliment. Així mateix, vol 
posar a l’abast de les persones grans eines per detectar la diferència entre 
envelliment natural i malaltia, amb la finalitat d’ajudar a entendre la importància 
d’una vida activa de cara a gaudir d’un major benestar en aquesta etapa de la 
vida. 
 
Menys dolor, més vida 

Taller per promoure el benestar i la millora de la qualitat de vida de persones 
grans afectades pel dolor, i de persones grans no afectades pel dolor però que 
volen tenir eines per prevenir-lo. Pretén ajudar a combatre creences com ara 
que el dolor és un mal de l’edat, per contribuir a millorar la salut física i 
emocional de les persones grans. 
 
Entrena 

Es tracta d’un programa preventiu per aconseguir un envelliment saludable, 
que ajudarà les persones grans a conservar l’autonomia, cuidar-se i recuperar 
l’activitat física. 
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Exercit@ la teva ment 

És una plataforma virtual pensada perquè les persones grans exercitin les 
seves capacitats cognitives de manera senzilla i entretinguda, com a clau d’un 
envelliment satisfactori i saludable. Entrant a www.activalament.com, poden 
seguir un itinerari personalitzat de més de 1.200 exercicis que treballen les 
principals àrees cognitives del cervell: el llenguatge, la memòria, les funcions 
executives, l’atenció i la concentració, i el processament visual i auditiu. 
 
En forma! 
Aquest taller treballa el manteniment i l’increment de la força i la potència 
muscular, l’equilibri i la coordinació, per conservar una bona forma física i 
contribuir a la prevenció dels símptomes que produeixen les fractures en les 
persones grans. 
 
Alimenta el teu benestar 

Amb el mateix objectiu de facilitar a les persones grans les eines necessàries 
per promoure la seva autonomia i millorar el seu benestar, es desenvolupa un 
taller en el qual s’ofereixen pautes i hàbits per tenir una alimentació saludable i 
equilibrada que ajudi a sentir-se millor. 
 

Tallers de desenvolupament personal i cicle vital 

 

Viure com jo vull 

Aquest taller contribueix a deixar d’entendre aquesta etapa com un període de 
pèrdues i passar a centrar-se en les oportunitats que ofereix. En les sessions 
d’aquest taller es treballen temàtiques com les motivacions, el control de la 
pròpia vida, la planificació del temps, la presa de decisions, el pensament 
positiu, les relacions i la concessió de permisos a un mateix. 
 

Viure en positiu 

Té com a objectiu intentar promocionar els valors de la dignitat i l’autonomia per 
afrontar l’etapa d’envelliment, i contribuir així al creixement i el 
desenvolupament personal. En les sessions del taller es treballen temàtiques 
com la resiliència i la capacitat d’adaptació; fortaleses psicològiques com la 
saviesa, la curiositat, el coratge, la perseverança i el sentit de l’humor; la 
prevenció i la gestió de conflictes, i la manera de sentir-se bé en soledat. 
 
Viure és descobrir-me 
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Aquest taller pretén identificar i promoure recursos personals que ajudin les 
persones a explorar els seus propis límits, créixer i desenvolupar-se 
personalment. Així, al llarg de l’itinerari s’ofereixen oportunitats per reflexionar i 
identificar les possibilitats que proporciona el dia a dia a l’hora de portar una 
vida plena, amb una atenció especial pels reptes associats als límits 
autoimposats, els canvis socials que configuren noves situacions i els nous 
entorns de relació. 
 

Tallers de formació, participació social i voluntariat 

 

Grans Lectors (tertúlia) 

Participació en tertúlies al voltant de la lectura d’un llibre escollit especialment 
per la seva temàtica. Aquest taller estarà dinamitzat per professionals i es 
portarà a terme en aquells centres on es valori la dificultat de la seva 
dinamització per part de professionals. 
 

Grans Lectors (formació) 

Participació en tertúlies al voltant de la lectura d’un llibre escollit especialment 
per la seva temàtica i dinamitzades per voluntaris. Hi ha previstes activitats 
formatives. 
 
Acció Local 

Activitat per desenvolupar un projecte de voluntariat amb entitats i agents del 
territori en funció de les necessitats específiques de cada zona. 
 
CiberCaixa Solidària en centres penitenciaris i d’inserció social 

Activitat impulsada per l’Obra Social ”la Caixa”, en el marc d’un conveni signat 
amb el Ministeri de l’Interior, en la qual les persones grans voluntàries fan 
formació a persones que es troben en règim obert. Es treballa contra l’estigma 
social que pesa sobre aquest col·lectiu i, alhora, amb la satisfacció dels 
voluntaris en poder donar resposta a les necessitats de formació i integració 
dels beneficiaris en la societat. Aquesta activitat es porta a terme a través del 
Centro de Inserción Social Guillermo Miranda. 
 

Activitats intergeneracionals 

L’objectiu d’aquestes activitats és promoure les relacions intergeneracionals per 
apropar persones de diferents grups d’edat, amb la intenció d’enriquir els 
vincles i el coneixement mutu, utilitzant les TIC com a eina per a la interacció. 
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Formació bàsica per als projectes de voluntariat 
Taller dirigit a persones voluntàries que necessiten una formació específica en 
algun recurs informàtic per poder desenvolupar projectes de voluntariat: treball 
en equip, resolució de conflictes, dinamització de grups… 
 

Aula oberta d’ActivaLaMent 

Activitat per dinamitzar aules obertes, en les quals els voluntaris introdueixen 
els participants en l’ús de la plataforma web d’estimulació cognitiva 
ActivaLaMent. Hi ha previstes activitats formatives. 
 
 
Més informació: 

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

Andrea Pelayo: 934 044 087 / 618 126 685 
apelayo@fundaciolacaixa.org 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 Twitter: @FundlaCaixaCAT 

 
Departament de Comunicació de la Conselleria de Família i Igualtat 
d'Oportunitats 
Ángeles Burruezo Martínez: 968 375191 7 649 450528 
angelesburruezo@gmail.com  
 


