
    

    

    

    

Nota de Premsa 

 

1.600 persones grans assisteixen a una jornada organitzada per la Fundació "la 
Caixa" a Madrid per homenatjar els participants dels seus cursos de formació en 
noves tecnologies 

    

L'Obra Social "la Caixa" presenta als 
cibergrans madrilenys les claus per  

retardar l'envelliment del cervell  
 

 

• Durant la jornada s'han lliurat els diplomes a un grup de representants de les 

3.800 persones grans que han participat als cursos d'informàtica de la 

Fundació "la Caixa" al llarg del primer semestre de 2009 a les aules dels 

centres de gent gran de Madrid. 

 

• El catedràtic de Fisiologia de la Universitat Complutense, Francisco Mora, ha 

impartit la conferència "Es pot retardar el procés d'envelliment del cervell?", 

pertanyent al cicle d'activitats sobre la salut i el benestar del Programa de 

Gent Gran de la Fundació "la Caixa", en la qual han participat 1.600 persones 

grans. 

 

• Les diferents conferències i jornades d'aquest programa, es duran a terme en 

diferents ciutats de tot Espanya durant 2009. 

 

Madrid, dilluns 5 d'octubre de 2009.- Engracia Hidalgo, consellera de Família i Assumptes 
Socials de la Comunitat de Madrid; Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació "la 

Caixa"; Juan Carlos Gallego, director executiu territorial de "la Caixa" a Madrid i José Ramón 
Menéndez, director General del Mayor, han presidit avui a Madrid un multitudinari acte 
d'homenatge de la Fundació "la Caixa" per a les persones grans de Madrid. També han estat 

presents a l'acte Montserrat Caminal, sotsdirectora de l'Àrea Social de la Fundació "la Caixa" i 
Americo Puente, gerent del Servei Regional de Benestar Social.  

 



 

 

Durant la jornada s'han lliurat els diplomes a un grup de representants de les 3.800 persones 
grans que han participat en els 232 cursos impulsats per la Fundació "la Caixa" a 37 centres de 

Madrid durant el darrer trimestre del 2008 i els dos primers del 2009 en el marc del programa 
Informàtica i comunicació a l'abast. Aquests cursos s'han desenvolupat a les CiberCaixa dels 
centres de persones grans que l'Obra Social "la Caixa" té en conveni amb la Conselleria de 

Família i Assumptes Socials de la Comunitat de Madrid.  

Després del lliurament de diplomes, Francisco Mora, catedràtic de Fisiologia Humana de la 
Facultat de Medicina de la Universitat Complutense de Madrid i catedràtic adscrit de Fisiologia i 

Biofísica de la Facultat de Medicina de la Universitat d'Iowa als Estats Units, ha pronunciat la 
conferència "Es pot retardar el procés d'envelliment del cervell?".  

Segons Mora, "fins l'any 2000, parlar d'envelliment s'etiquetava amb clares connotacions de certes 

patologies, com si en l'envelliment ocorreguessin necessàriament diversos tipus de malalties. 

Però, en realitat, cal deixar molt clar que depèn, en molt bona mesura, de l'estil de vida previ que 

hagi dut l'individu, que inclou l'alimentació i el patró dietètic al llarg de tota la seva vida, l'exercici 

físic i, en general, els hàbits personals i socials que hagi tingut. L'objectiu d'aquesta conferència és 

donar una visió del significat biològic i humà de l'envelliment, amb un llenguatge assequible per a 

qualsevol persona". 

L'Obra Social "la Caixa", amb les persones grans de la Comunitat de Madrid 

Des de l'any 1998 l'Obra Social "la Caixa" desenvolupa el seu programa d'envelliment actiu i 
saludable, amb la col·laboració de la Conselleria de Família i Assumptes Socials de la Comunitat 

de Madrid i 7 ajuntaments del la comunitat.  

Concretament, el programa es desenvolupa en conveni amb 32 centres de persones grans, tots 
de titularitat del Govern de la Comunitat de Madrid, repartits per diferents localitats de la Comunitat 

Autònoma, als quals se sumen 7 set més conveniats amb els Ajuntaments d'Alcobendas, Coslada, 
Colmenar Viejo, Majadahonda, Moralzarzal, San Fernando de Henares i Valdemoro.  

Dels 39 centres que té en conveni la Fundació "la Caixa", 37 tenen una CiberCaixa informàtica 

amb connexió a Internet. Aquests equipaments tenen el doble objectiu de fomentar l'aprenentatge 
de la informàtica i els nous sistemes de comunicació entre les persones grans, i augmentar la 
seva autonomia personal.  

Només durant els sis primers mesos de 2009, més de 15.000 persones han participat en les 638 
activitats (conferències, tallers, cursos...) relacionades amb les noves tecnologies, la salut, la 
qualitat de vida o el voluntariat que s'han portat a terme als centres de persones grans.  

En el cas de la informàtica, 3.800 persones grans han passat des del tercer trimestre de 2008 i 
fins ara pels 232 cursos del projecte Informàtica i comunicació a l'abast que s'han desenvolupat en 
les 37 CiberCaixa dels centres de gent gran de Madrid.  



 

Para más información (prensa), puede dirigirse a: 

Departamento de Prensa de la Fundació “la Caixa”. 
Juan A. García Tef. 608.21.30.95 /jagarcia@fundacionlacaixa.es 
Marina Teixidó Tef. 608.09.90.23 / mteixido@fundaciolacaixa.es 

Jesús N. Arroyo. Tef. 629.79.12.96 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 

 

    


