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”la Caixa” inaugura un innovador centre 

de gent gran a Tarragona 

 
 L’EspaiCaixa Tarragona, situat al centre de la ciutat, té 800 m2 on 

es desenvoluparan activitats de promoció del benestar i la salut, el 

desenvolupament personal, les noves tecnologies i el foment de la 

participació social de la gent gran.  

 

 «El paradigma d’envelliment ha canviat i aquest espai és un bon 
lloc per fer visible aquest canvi. Volem que aquest centre sigui molt 
col·laboratiu i inclusiu, que sigui accessible a la gent gran més 
vulnerable i que es converteixi en un punt de trobada de la resta 
d’esplais que tenim distribuïts per la demarcació de Tarragona», 
explica el director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, 
Jaume Giró.  

 

 

Tarragona, 12 de febrer de 2019. El director general de la Fundació Bancària 

”la Caixa”, Jaume Giró, i l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, han 

inaugurat avui l’EspaiCaixa Tarragona, un nou centre de gent gran al cor de la 

ciutat moderna. A l’acte han estat presents, també, el director territorial de 

CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, i el president de la Junta de 

l’Associació de Gent Gran de Sant Magí, Francesc Sancho. 

 

”la Caixa” renova el seu compromís amb la ciutat amb aquest equipament 

innovador que vol ser un referent de projecte de vida per les persones grans. 

L’EspaiCaixa Tarragona millora les instal·lacions de l’Esplai ”la Caixa” Sant 

Magí, obert ara fa 40 anys i pioner en oferir una proposta formativa i de lleure a 

la societat tarragonina. Durant aquestes quatre dècades, s’han realitzat més de 

800 activitats en les quals han participat al voltant de 24.000 persones grans.  

 

Situat a l’Avinguda Prat de la Riba, 3, el nou EspaiCaixa Tarragona compta 

amb un local de 800 m2 dividits en dues plantes i sis sales on es 

desenvoluparan les activitats del catàleg del programa de Gent Gran de 

”la Caixa”, que giren entorn a la promoció de l’envelliment actiu; el 

desenvolupament personal; l’aprenentatge de noves tecnologies i el foment de 

la participació social de la gent gran a través del voluntariat.   
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En paraules del director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume 

Giró, «el paradigma d’envelliment ha canviat i aquest espai és un bon lloc per 

fer visible aquest canvi. Volem que aquest centre sigui molt col·laboratiu i 

inclusiu, que sigui accessible a la gent gran més vulnerable i que es converteixi 

en un punt de trobada de la resta d’esplais que tenim distribuïts per la 

demarcació de Tarragona».  

 

La innovació de l’EspaiCaixa Tarragona ha tingut una molt bona acollida fins i 

tot abans de la seva inauguració d’avui. El nou centre va obrir portes el 21 de 

gener i des de llavors s’hi han sumat, als 1.500 socis que venien de l’espali 

Sant Magí, 100 socis més.  

 

”la Caixa”: ferm compromís amb la gent gran des de 1915 

El Programa de Gent Gran es el més emblemàtic de ”la Caixa”, remuntant-se 

els seus orígens a 1915. Des de fa un segle, els projectes posats en marxa per 

aquest programa centenari s’han adaptat a la realitat per donar resposta a les 

noves necessitats socials de la gent gran. L’objectiu del programa és millorar la 

qualitat de vida d’aquest col·lectiu promovent el benestar i la salut, el bon tracte 

i la participació social de la gent gran. 

 

A tota la província, ”la Caixa” té 8 centres de gent gran propis (a Amposta, El 

Perelló, Tarragona, Tortosa, Salou, Reus, Ulldecona i Vila- Seca) i 12 en 

conveni amb administracions públiques (a Borges del Camp, Deltebre – La 

Cava, Falset, Gandesa, La Sénia, Mont-roig del Camp, Móra d’Ebre, Roquetes, 

Sant Carles de la Ràpita, Santa Coloma de Queralt, El Vendrell i Valls). L’any 

2018, més de 33.000 persones grans van participar en més de 700 activitats en 

aquests centres. 
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