
                                                                                                                 

 

 

Nota de premsa 

 
L'Obra Social "la Caixa" inaugura la 
remodelació de l'esplai de gent gran 

de Manresa  
 

•    L'esplai, que compta amb 1.800 associats, s'ha renovat totalment i ara 

obre de nou amb una CiberCaixa dotada amb 12 equips informàtics, tres 

espais destinats a tallers i una nova sala social amb un bar.  

 

•   L'Obra Social "la Caixa" desenvoluparà a l'esplai el seu Programa de 

Persones Grans, amb tot tipus de tallers i activitats dirigides a millorar la 

qualitat de vida d'aquest col·lectiu i afavorir la seva autonomia.  

 

•   La inversió de l'Obra Social "la Caixa" en la remodelació de l'esplai de 

Manresa és de gairebé 555.000 euros. A més, la nova CiberCaixa ha 

suposat un cost per l'entitat de 30.000 euros.  

 

30 de setembre de 2009.- Josep Camprubí, alcalde de Manresa; Elisa Durán, 

directora general adjunta de la Fundació “la Caixa”; Miquel Àngel Pla, delegat general 
de “la Caixa” a Barcelona província; Montserrat Caminal, sotsdirectora de l’Àrea Social 

de la Fundació “la Caixa” i Josep Ollé, director adjunt de l’Àrea de Centres de la 
Fundació “la Caixa”, han inaugurat la remodelació de l'esplai de l'Obra Social "la 
Caixa" a Manresa. 
 

L'esplai de Manresa, que compta amb 1.800 associats i 450 metres quadrats de 
superfície, es va inaugurar l'any 1973 i ja es va remodelar l'any 2001 amb la finalitat de 

fer una redistribució dels espais. Ara, l'Obra Social "la Caixa" hi ha dut a terme una 
renovació total que l'ha dotat de les següents infraestructures: 
 

- CiberCaixa dotada amb 12 equips informàtics, impressora multifuncional, 
pantalla i canó de projecció i càmera de fotografia digital. 

- Tres espais destinats a tallers  

- Despatx per a la Junta directiva de l'Associació de Gent Gran de Manresa 
- Sala Social com a punt de trobada de l'esplai, amb servei de begudes. 

 

 



 

 
Activitats a la CiberCaixa 

 

L'objectiu de les CiberCaixa és introduir la gent gran en el camp de les noves 
tecnologies per facilitar així la seva participació social. Per això, estan dotades d'un 
complet equip de material informàtic i audiovisual, i s'hi desenvolupa el programa 

"Informàtica i comunicació a l'abast", que inclou tallers d'iniciació a la informàtica fins a 
Internet i diversos programes d'edició de textos, fulls de càlcul, bases de dades, eines 
de presentació, i vídeo i fotografia digitals. 

 
Però les CiberCaixa no només són espais de formació; també, i sobretot, estan dirigits 
a fomentar la participació de les persones grans a la societat actual, perquè segueixin 

relacionant-se i sentint-se útils,  i perquè encara poden aportar moltíssim a la societat. 
Per això, els usuaris de la CiberCaixa també participaran en projectes solidaris amb 
persones amb deficiència auditiva, i en tallers intergeneracionals amb nens.  

 
En totes aquestes activitats hi participaran 11 persones grans voluntàries que ja han 
dut a terme el Programa "Informàtica i comunicació a l'abast". 

 

Tallers Socioculturals 

 

Als nous espais per a tallers de l'esplai de Manresa acolliran, a partir de l'1 d'octubre, 
els tallers següents subvencionats per la Fundació "la Caixa": 
 

- Manualitats: Puntes de coixí, Vitralls, Composició Floral, Pintura, Ganxet, 
Modisteria i Pintura de roba. 

- Salut i Benestar: Gimnàstica, Tai-Txi i un Taller de Memòria que es realitzarà 

en col·laboració amb l'Ajuntament de Manresa. 
- Formació: Anglès i Català 
 

A més també s'hi desenvoluparan els Tallers de Lectura Amics Lectors, Cinefòrum, 
conferencies de diversa temàtica i un concert dels alumnes del Liceu.  
 

D'altra banda, a l'esplai també s'hi organitzaran sardanes i balls de saló. 
 

Un ampli programa per a la gent gran 

 
A Catalunya, l’Obra Social ”la Caixa” desenvolupa en 207 centres de gent gran el seu 
programa, que s’orienta a fomentar la participació d’aquest col·lectiu en la societat 

actual. Enguany, els centres acullen un innovador programa d’activitats i jornades que 
afavoreixen la participació social, l’envelliment actiu i saludable. 
 



Des de l’associació de gent gran voluntària, ASVOL, es desenvolupen a més activitats 

de formació i lleure adreçades a diferents col·lectius, com ara els immigrants o els 
menors ingressats als hospitals catalans. 
 

 

Per a més informació (premsa): 

Departament de Comunicació de”la Caixa” 
Anna Torruella 93. 366.78.88 / atorruella@lacaixa.es 

Marina Teixidó 608.09.90.23 / mteixido@fundaciolacaixa.es 

 

 

 

 


