
                                                                                                                 

 

 

 

 

Nota de premsa 

 
L'Obra Social "la Caixa" inaugura el 
nou Esplai Girona per a gent gran 

    

 

•   L'esplai, que compta amb 1.054 associats, obre amb una CiberCaixa 

dotada amb 10 equips informàtics, tres espais destinats a tallers i una nova 

sala social amb un CiberCafé amb 8 ordinadors. 

 

•   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 i 

participació social.  

 

•   La inversió de l'Obra Social "la Caixa" en el nou esplai de Girona és d’1,3 

milions d'euros.  

 
Girona, 15 d'abril de 2010.-  Anna Pagans, alcaldessa de Girona; Jaume Lanaspa, 

director general de la Fundació “la Caixa”; Jordi Nicolau, delegat general de “la Caixa” 

a Girona; Francesc Xavier Bertolín, director de l’Àrea d’Acció Social de la Fundació “la 

Caixa”; Montserrat Caminal, sotsdirectora de l’Àrea d’Acció Social de la Fundació “la 

Caixa”; i Joan Dabau, president de l’Associació de Gent Gran de Girona, han inaugurat 

el nou esplai de l'Obra Social "la Caixa" a la ciutat. 

 

L'esplai de Girona que compta amb 1.054 associats es va inaugurar l'any 1980 a la 

plaça Poeta Marquina. Ara, l'Obra Social "la Caixa" hi ha dut a terme un canvi 
d’ubicació per tal de poder comptar amb un equipament més funcional i adequat als 

nous temps. Concretament, l'esplai es troba al carrer Cristòfor Grober, número 8 de 
Girona.        
 

Aquests són els espais del nou centre: 
 

- CiberCaixa: dotada amb 10 equips informàtics, impressora multifuncional, 

pantalla i canó de projecció i càmera de fotografia digital. 



- Tres espais destinats a tallers:  Aula de Salut, Tècniques Artístiques i Sala de 

Formació, Cultura i Activitats Socials.  
- Despatx per a la Junta directiva de l'Associació de Gent Gran de Girona. 
- Sala Social com a punt de trobada de l'esplai, amb un CiberCafè de 8 equips. 

 

Programa d’Activitats: Fundació “la Caixa”: 

 

- 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. 
 

- Tallers de Salut 

 

Tallers del Programa d’Alimentació, Vida i Cultura 

Tallers del Programa Despertar amb un somriure 

 

- Conferències 

 

A l’Auditori Narcís de Carreras hi haurà dues conferències: 
 

- “Les bones relacions més enllà de la cultura”, a càrrec del catedràtic de lingüística de 
la Universitat de Barcelona, Sebastià Serrano 
- “Com dormim la gent gran?. Dormir bé per viure més i millor, a càrrec del doctor 

Eduard Estivill 
 

- Cinefòrum 

 

- Tallers Socioculturals 

 

Als nous espais per a tallers de l'esplai de Girona acullen els tallers següents: 
 

- Salut i Benestar: Gimnàstica, Tai-Txi, Escacs, caminades setmanals i un 

Taller de Memòria en projecte. 
- Formació en Idiomes: Català, cursos d'anglès en projecte. 
- Manualitats: Puntes de coixí, Ceràmica, Esmalts, Pintura 

- Música:  Grup de Flautes dolces. 
 
Voluntariat 



 

L’ Obra Social “la Caixa” potencia el desenvolupament del voluntariat entre la gent 
gran.  A l’Esplai de Girona hi ha un nombre important de voluntaris grans que duen a 
terme projectes envers la gent gran i altres col·lectius. 
  
La majoria de les activitats es desenvolupen a les CiberCaixa Informàtica. Aquests 
espais 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, a la 
CiberCaixa  també participaran en projectes solidaris amb persones amb deficiència 

auditiva, i en tallers intergeneracionals amb nens.  
 
Cal destacar també l’actuació dels grans voluntaris en a l’àmbit social, tal com és la 

seva participació a la CiberCaixa hospitalària de l’hospital Trueta de Girona 
 

Un ampli programa per a la gent gran 

 
A Catalunya, l’Obra Social ”la Caixa” desenvolupa en 209 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 i l’envelliment actiu i saludable. Des que es va posar 
en marxa el programa, 581.000 persones grans de Catalunya han participat 

d'aquestes activitats, organitzades pel Departament de Gent Gran. 
 
L’associació de gent gran voluntària, ASVOL, que ja compta amb  més de 900 

associats, desenvolupa activitats solidàries adreçades a diferents col·lectius. 
 

Per a més informació: 
 

Departament de Comunicació “la Caixa” 

Ester Hernández : 972413115 -  ester.hernandez@lacaixa.es 

Laura Domenech: 972413102 - laura.domenech@lacaixa.es 
 

Departament de Comunicació Obra Social Fundació “la Caixa” 

Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundacionlacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de premsa multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
    

 


