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Persones grans usuàries d’EspaiCaixa
Múrcia milloren l’autonomia de persones
amb paràlisi cerebral mitjançant la
impressió 3D
 El Programa de Gent Gran de ”la Caixa” impulsa Imagimakers, un
projecte d’impressió 3D gràcies al qual persones grans voluntàries
d’AMUVIM es formen en aquesta innovadora tecnologia i n’exploren
les aplicacions a EspaiCaixa Múrcia.
 A Múrcia, les persones grans treballen juntament amb usuaris
d’ASTRAPACE, entitat que atén persones amb paràlisi cerebral i
patologies afins, per construir amb aquesta tecnologia eines que
millorin el seu dia a dia. Fins ara, han creat més de quaranta
adaptacions d’objectes quotidians.

Múrcia, 13 de maig de 2019. Utilitzar les noves tecnologies per millorar la vida
de les persones en situació de vulnerabilitat és l’objectiu principal del projecte
Imagimakers, que duen a terme nou persones grans usuàries d’EspaiCaixa
Múrcia i voluntàries d’AMUVIM (Asociación Murciana de Voluntarios de
Informática de Mayores).
El projecte, impulsat pel Programa de Gent Gran de ”la Caixa”, amb
l’acompanyament tècnic i professional de BJ Adaptaciones, ha permès que
persones grans d’entre 60 i 84 anys es formin en la tecnologia d’impressió en
tres dimensions i en coneguin els diferents usos, donant sentit comunitari a
l’aplicació de la tecnologia.
Els usuaris d’EspaiCaixa Múrcia col·laboren amb persones amb paràlisi
cerebral i altres patologies afins procedents d’ASTRAPACE per, a partir de les
seves necessitats, poder idear, dissenyar i imprimir peces de manera
personalitzada que permetin millorar la seva autonomia. Arran de les sessions
de treball conjunt entre les persones grans i les persones usuàries
d’ASTRAPACE, s’han fet més de quaranta adaptacions, entre les quals trobem
estris de cuina, com ara adaptadors de culleres, forquilles o ganivets; objectes
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que faciliten pujar o baixar una cremallera; i suports per a aparells tecnològics,
instruments musicals o un caminador.
Es tracta d’un projecte que neix amb esperit de cocreació i col·laboració i que ja
ha ajudat 50 persones d’ASTRAPACE. A més, seguint l’essència de la
impressió 3D, les adaptacions es pengen gratuïtament a Internet, de manera
que usuaris d’arreu del món se les poden descarregar per millorar el seu
benestar (i fins i tot modificar-les segons les seves necessitats). Els dissenys
estan disponibles a www.thingiverse.com.
Imagimakers és un projecte impulsat per ”la Caixa” que es va iniciar de manera
pilot a EspaiCaixa Girona i que actualment és present també a EspaiCaixa
Múrcia, EspaiCaixa Madrid i EspaiCaixa Bruc (Barcelona), on hi ha altres
entitats socials implicades però amb objectius comuns: apropar la tecnologia
3D a les persones grans facilitant-los la seva participació activa en la societat
digital, i promoure un ús creatiu de la tecnologia per desenvolupar solucions
que ajudin a millorar la vida de les persones més vulnerables de la nostra
societat, partint de l’empatia i el coneixement de les seves necessitats.
Sobre Astrapace
L’Asociación para el Tratamiento de Personas con Parálisis Cerebral y
Patologías Afines (Astrapace), fundada l’any 1980 per pares i mares d’infants
afectats i declarada d’utilitat pública, atén persones amb paràlisi cerebral i
alteracions afins, amb fins d’assistència social i tractaments terapèutics,
educatius i laborals. Té com a objectius millorar la qualitat de vida de les
persones amb paràlisi cerebral i patologies afins i les seves famílies, potenciant
el ple desenvolupament de les seves capacitats individuals i socials, i impulsant
diferents accions i serveis; contribuir des del seu compromís ètic, amb suports i
oportunitats, que cada persona amb discapacitat intel·lectual pugui
desenvolupar el seu projecte de qualitat de vida; i promoure la seva inclusió
com a ciutadans de ple dret en una societat justa i solidària.
”la Caixa”, més de cent anys compromesos amb les persones grans
Des del seu origen com a Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, la
història de ”la Caixa” ha estat sempre estretament vinculada a les persones
grans, a les quals ha dedicat una atenció preferent.
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Durant un segle marcat pel gran augment de l’esperança de vida, ”la Caixa” ha
acompanyat nombroses generacions de persones grans, adaptant les seves
propostes a les necessitats i evolucionant des de l’atenció assistencial a les
persones grans fins a l’impuls del seu lideratge i la seva participació en la
nostra societat. L’objectiu d’aquesta iniciativa és situar les persones grans com
a protagonistes i participants de la societat, fomentant el seu envelliment actiu,
la dignitat i el bon tracte a través d’activitats de formació i de voluntariat, i
prestant una atenció especial a les persones grans en situació de vulnerabilitat.
El Programa de Gent Gran de ”la Caixa” disposa d’un total de 632 centres de
gent gran de titularitat pròpia o en conveni amb administracions a tot Espanya,
23 dels quals són a Múrcia. Cada any més de 780.000 persones grans a
Espanya (17.000 a Múrcia) participen en les activitats que s’organitzen i
s’impliquen en iniciatives de salut, tecnològiques, culturals i socials amb tot
tipus de col·lectius i de persones desfavorides, transmetent la seva experiència
i afavorint el progrés individual i col·lectiu. En aquest sentit, els emblemàtics
centres de gent gran, ara EspaiCaixa, també s’han convertit en centres d’última
generació, oberts a la comunitat i amb la voluntat de liderar projectes amb valor
social.
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