
 

 

 

Nota de premsa 

 
L'Obra Social "la Caixa" celebra un 

homenatge per als cibergrans de Girona 
    

 

•   Durant l'acte s'han entregat els diplomes als representants de les persones 

grans que han assistit als cursos d'informàtica que s'han fet a les 

CiberCaixa dels centres de gent gran que l’Obra Social “la Caixa” té en 

conveni de col·laboració amb el Departament de Governació i 

Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

 

•   El Catedrátic de Fisiologia, Juan Antonio Madrid, ha impartit a l'Auditori 

Narcís de Carreras de Girona la conferència "El rellotge biològic de 

l'envelliment" davant de 250 persones grans de les demarcació de Girona.   

 

    

Girona, 14 de maig de 2010.- Jordi Ausàs, conseller de Governació i Administracions 

Públiques; Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació "la Caixa", i Jordi 

Nicolau, delegat general de “la Caixa” a Girona, han presidit la jornada dedicada a les 

persones grans.  

 

També han assistit a l’acte 250 persones de la demarcació de Girona. Concretament, 

provenen dels Casals de Banyoles, Figueres, Ripoll i Salt-Les Bernardes. 

 

A l'inici de la jornada s'han lliurat els diplomes als 16 representants de les persones 

grans que han assistit als cursos d'informàtica que s’han fet enguany a les 3 CiberCaixa 

dels casals en conveni amb el Departament de Governació i Administracions Públiques 

de la Generalitat de Catalunya. 

 

Un cop finalitzat el lliurament de diplomes, el Catedrátic de Fisiologia, Juan Antonio 

Madrid, ha pronunciat la conferència "El rellotge biològic de l'envelliment", que pertany al 

programa Hàbits del Son de la Fundació ”la Caixa”. Es tracta d'un projecte adreçat a la 

gent gran de tot l'Estat, que té com a objectiu abordar un dels principals problemes que 

els afecten i incrementar-ne el benestar i la salut amb unes bones pautes de vida 

quotidiana que els ajudin a dormir millor. El programa està basat en la informació i la 

divulgació i rep la col·laboració d'experts assessors com els doctors Eduard Estivill i la 

psicòloga Montserrat Domènech. 



 

Segons Juan Antonio Madrid, “la nostra vida ha estat orquestrada per aprofitar l'entorn 

rítmic, els ritmes del dia i la nit, el pas de les estacions o els cicles de les marees i de la 

lluna. Amb l'edat, el funcionament dels nostres rellotges i dels seus ritmes es deteriora. 

La cronobiologia no només ens ensenya com envelleixen els nostres ritmes biològics, 

sinó la importància de mantenir un bon funcionament dels nostres rellotges amb 

l'objectiu de contribuir a afegir vida a als anys y no només anys a la vida.”  

 

Un ampli programa per a la gent gran 

 

L’Obra Social ”la Caixa”, en col·laboració amb el Departament de Governació i 

Administracions Públiques de la Generalitat, porta a terme un Programa amb diferents 

iniciatives i activitats, adreçades a la gent gran, que té com a objectiu afavorir la seva 

qualitat de vida, donar suport a la seva autonomia personal i contribuir a incrementar el 

seu paper actiu i la seva contribució a la societat. 

 

En el conveni marc subscrit el novembre de 1997, entre la Generalitat de Catalunya i la 

Fundació “la Caixa”, es va establir una col·laboració que beneficia, actualment, a 40 

casals catalans de gent gran, en els quals, enguany, es fan més de 430 activitats.   

 

A través del seu programa de gent gran, l’Obra Social ”la Caixa” promou el voluntariat i 

l’associacionisme de la gent gran; les activitats intergeneracionals; la informació i el 

coneixement, tant de temes d’ actualitat com dels que tenen a veure amb el benestar i 

la salut, així com l’ús de les tecnologies de la comunicació i la informació als 209 

centres de gent gran a Catalunya, 63 propis i 146 en conveni amb diferents 

administracions públiques.  

 

L'any 2009, més de 331.764 persones grans van participar en les diferents activitats, 

destinades a fomentar un envelliment actiu, tant tallers i conferències, com de formació 

en noves tecnologies o de participació social i voluntariat.  

 

En aquests centres, l’Obra Social ”la Caixa” ha impulsat el programa Informàtica i 

comunicació a l’abast, que inclou des de cursets d’iniciació bàsica a la informàtica fins a 

la navegació per internet, o tallers de tractament de fotografia digital. Hi ha 195 

CiberCaixa instal·lades als centres de gent gran de Catalunya, on s'hi imparteixen els 

cursos de Informática i comunicació a l'Abast. Des del 1998 fins al 2010 s'han realitzat 

més de 8.000 tallers dels que han participat més de 130.000 usuaris.  

 

Per a més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social “la Caixa” 

Laura Domènech / Esther Hernández: 972 41 31 02 

Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 



Sala de premsa multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

    

 

 

    

 

    

    

    

    


