L’Obra Social ”la Caixa” i el Consell de Formentera renoven el seu compromís amb la gent gran de l’illa
dimecres, 28 de setembre de 2016 11:04

El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, ha signat un conveni de col·laboració
amb Josep Marí, director de l'oficina 00187 de CaixaBank a Sant Francesc Xavier, per
desenvolupar el programa de Gent Gran a 2 centres de gent gran de l’illa. Així han renovat el
seu compromís per promoure l’envelliment actiu, segons han declarat. La consellera de
Benestar Social, Vanessa Parellada, també ha estat present a la signatura.

En concret, el conveni afecta al Club de Jubilats i Pensionistes de Formentera i al Centre Social
i de Majors de Sant Ferran. En el que portem d'any, aquests centres han acollit una desena
d'activitats i tallers dels quals ja han participat més de 200 persones grans. A més, des de
l'Obra Social "la Caixa" han informat que faran extensiu alguns projectes de promoció de la
salut i les noves tecnologies a altres centres de gent gran.

El programa de Gent Gran és el més emblemàtic de l’Obra Social “la Caixa” i els seus orígens
es remunten a 1915. Des de fa un segle, els projectes posats en marxa pel programa s’han
anat adaptant a les realitats per donar resposta, juntament amb agents com el Consell Insular
de Formentera, a les noves necessitats socials d’aquest col·lectiu, segons han explicat des de
la Caixa.

La nova generació de persones grans
L’objectiu del programa de Gent Gran és fomentar la participació activa de les persones grans i
fer-les presents en la nostra societat, adaptant-se alhora a les seves necessitats actuals. El
programa inclou tallers de promoció de la salut i el benestar, projectes de participació social i
voluntariat, i projectes de formació en tecnologies de la informació i comunicació.
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