
                 

 

 

 

 

    

� Comunicat de premsa � 

L'Obra Social "la Caixa" i el Departament de Justícia 
posen en marxa un nou projecte per apropar la 

informàtica als joves interns a través de gent gran 
 

La consellera de Justícia, Montserrat Tura, i el director general de la 
Fundació “la Caixa”, Jaume Lanaspa, han presentat aquest matí al CP 
Joves de la Roca del Vallès la primera CiberCaixa Penitenciària de 
Catalunya, un projecte pioner d’apropament de les noves tecnologies a la 
població reclusa a través de la gent gran 

 

Setze interns del Centre Penitenciari de Joves reben les classes 
impartides per una trentena de persones grans, membres de l’Associació 
de Gent Gran Voluntària en Ciència i Cultura, Informàtica i Àmbit Social 
(ASVOL) 

 

La Roca del Vallès, 14 de juny de 2010.- La consellera de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, Montserrat Tura, i el director general de la Fundació 
“la Caixa”, Jaume Lanaspa, han presentat aquest matí al Centre Penitenciari de 
Joves de la Roca del Vallès la primera CiberCaixa Penitenciària de Catalunya, 
un projecte pioner d’apropament de les noves tecnologies a la població reclusa.  

 

El projecte s'emmarca en els programes de reinserció dels joves interns, dins 
les unitats que cada centre penitenciari dedica a aquest objectiu.  

 

Després de l’èxit de tres primeres experiències de l'Obra Social "la Caixa" als 
centres penitenciaris de Teixeiro, a Galicia, de Villabona, a Astúries, i a 
Badajoz, Extremadura, on ja s’han format més de 300 interns, aquesta entitat i 
el Departament de Justícia de la Generalitat han fet extensiu el projecte als 
centres penitenciaris catalans. 

 

La CiberCaixa instal·lada al centre penitenciari de Joves té un equipament 
complet de 12 equips informàtics, impressora, escàner i canó projector. Hi 
participen setze interns del Centre Penitenciari de Joves i hi assisteixen una 
trentena de persones grans voluntàries, pertanyents a l’Associació de Gent 
Gran Voluntària en Ciència i Cultura, Informàtica i Àmbit Social (ASVOL), que 
imparteixen i dinamitzen cursos i tallers d’informàtica adreçats a joves en 
procés de reinserció sociolaboral.  
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Espais de trobada  

 

La iniciativa CiberCaixa Solidàries crea un espai en què els alumnes dels 
cursos d’apropament a les noves tecnologies de la gent gran promoguts per la 
Fundació ”la Caixa” es converteixen en monitors, i aporten la seva dedicació, 
valors i coneixement a altres col·lectius socials. D’aquesta manera, a més, els 
cibergrans desenvolupen un rol social actiu, i transmeten la seva experiència 
de vida a persones en situació d’exclusió social. Les CiberCaixa Solidàries als 
Centres Penitenciaris tenen per objectiu crear un espai de trobada que faciliti la 
integració de la població privada de llibertat a la nostra societat. 

 

Els objectius principals d’aquest programa són: 

 

• Potenciar el paper actiu de la gent gran. 

• Cobrir les necessitats socials a partir de les aportacions de la gent 
gran. 

• Crear espais de trobada nous entre els diferents col·lectius de la 
població.  

• Fer extensiu el voluntariat que es fa als centres de gent gran a altres 
col·lectius, com és en aquest cas els interns de centres penitenciaris. 

• Afavorir el sentiment d’utilitat social de la gent gran. 

• Millorar les relacions intergeneracionals. 

 

Balanç positiu 

 

La fase inicial d’aquest programa, que va impulsar l'Obra Social "la Caixa" fa 
dos anys i ja s’ha implantat als centres penitenciaris de Teixeiro, Villabona i 
Badajoz, ha generat resultats molt positius. El nivell d’interès i atenció per part 
dels interns és molt elevat, amb una assistència al programa de pràcticament el 
100%.  

 

Aquestes CiberCaixa als centres penitenciaris han demostrat en els primers 
anys de funcionament una gran utilitat, entre altres coses, per millorar 
l’assimilació de coneixements per part dels interns que no han anat a l’escola, 
així com uns bons resultats en l’aprenentatge de les noves tecnologies. Però, 
sobretot, el programa suposa una experiència única perquè fomenta l’ajuda 
mútua entre els interns de diferents nacionalitats que hi participen i contribueix 
a generar relacions de confiança i afecte entre ells i la gent gran amb una 
dilatada experiència vital. 
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Iniciatives conjuntes per la inserció social dels interns 

 

El Departament de Justícia i ”la Caixa” impulsen conjuntament, a través del 
Programa de Formació Laboral per a interns de centre penitenciaris, altres 
iniciatives per a la formació professional d’interns que compleixen l’últim 
període de la condemna amb l’objectiu de facilitar-ne la incorporació al mercat 
laboral quan recobrin la llibertat.   

Entre els anys 2005 i 2010, l’Obra Social ”la Caixa” haurà finançat 1.292 
formacions a interns de centres penitenciaris catalans, i més de 3.000 
formacions a centres de la resta d'Espanya.  

 

Atenció especial per a la gent gran privada de llibertat 

 

A banda de la CiberCaixa Solidària per a joves interns, la Fundació ”la Caixa” 
també es preocupa de la gent gran internada Per aquest motiu, paral·lelament 
implanta el programa Informàtica i Comunicació als tres centres penitenciaris 
on ja funciona la iniciativa, que s’adreça a aquest col·lectiu.  

 

Els tallers emmarcats en aquesta línia d’actuació del programa, impartits per 
professionals, tenen com a objectiu evitar l’aïllament i el sentiment d’inutilitat i 
depressió que amenaça les persones grans, potenciar-ne l’activitat i la 
comunicació, i ajudar-les a crear interessos nous que els facilitin la reinserció 
social.  

 

 

 

14 de juny de 2010 
 
Gabinet de Comunicació        
Departament de Justícia 
premsa.dj@gencat.net  
Telèfon 93 316 41 00 
 
 
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   
Marina Teixidó: 608 09 90 23 
mteixido@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 


