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L’Obra Social ”la Caixa” i el Departament de 
Justícia lliuren els diplomes del programa de 

beques per a reclusos a 335 interns de Catalunya 
 

 

• En aquesta cinquena promoció del programa (curs 2009-2010), el 

nombre de beques ha estat de 420. Els 387 beneficiaris –alguns dels 

interns han dut a terme itineraris d’inserció dissenyats per a més 

d’una beca– procedeixen de 13 centres penitenciaris catalans. 

 

• El grau d’aprofitament d’aquesta cinquena edició del programa és de 

més del 87%: dels 387 beneficiaris, 335 han obtingut el diploma. 

 

• La formació dels interns s’ha portat a terme fora de les presons i en 

un règim semilaboral per tal de familiaritzar els reclusos amb les 

obligacions que comporta una feina. 

 
 

Barcelona, 9 de juliol de 2010. – El secretari de Serveis Penitenciaris, 

Rehabilitació i Justícia Juvenil, Albert Batlle,  i la directora general adjunta de la 

Fundació ”la Caixa”, Elisa Durán, han lliurat avui a CaixaForum Barcelona els 

diplomes que acrediten la capacitació professional als 335 interns que han 

completat amb èxit els cursos de formació en la promoció 2009-2010. Aquests 

procedeixen de les següents presons: Centre Penitenciari Brians 1, Centre 

Penitenciari Brians 2, Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, Centre 

Penitenciari de Figueres, Centre Penitenciari de Girona, Centre Penitenciari de 

Joves, Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona, Centre Penitenciari Obert 2 

de Barcelona, Centre Penitenciari de Tarragona, Centre Penitenciari Lledoners, 

Centre Penitenciari Obert de Lleida, Centre Penitenciari Ponent i Centre 

Penitenciari Quatre Camins. 

 

Cal destacar que, com en l’edició anterior, els cursos de formació s’han adaptat 

a la nova realitat del mercat laboral. Així, la formació en feines vinculades a 

la construcció ha estat sensiblement més baixa que en edicions precedents, 
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mentre que altres oficis, com ara mosso de magatzem, especialista en neteja 

industrial, auxiliar de geriatria o ajudant de cuina i cambrer han rebut un 

nombre més gran d’aprenents. 

 

Des que, l’any 2005, es va posar en marxa aquest programa, el nombre de 

beques concedides ha anat creixent significativament, any rere any. En total, i 

durant el període 2005-2010, l’Obra Social ”la Caixa” haurà invertit 6.570.717 

euros en 1.292 beques, de les quals s’hauran beneficiat més de 1.000 interns.  

 

                                  

 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 

Beques 86 163 250 400 420 

Interns participants 67 128 195 267 387 

Centres 

penitenciaris 

2 3 5 9 13 

Pressupost 371.984 695.107 1.250.045 2.067.868 2.171.200 

 

 

Perfil dels beneficiaris 

 

Els interns beneficiaris de les beques es troben en l’última fase de compliment 

de la pena. L’objectiu del programa és que aquestes persones adquireixin prou 

coneixements per afrontar una futura inserció en la societat amb garanties 

d’estabilitat en el món laboral. 

 

Per sexes, entre els participants el 84% són homes i un 16% dones. La 

majoria d’ells, el 67%, tenen entre 26 i 35 anys, i un 19% menys de 26. Per 

nacionalitats, el 60% són espanyols i un 40% estrangers. 

 

 

Resultats dels cursos 

 

D’aquesta manera, dels 387 beneficiaris que han participat en el programa 

durant aquest curs, 335 han obtingut el diploma. Es manté, doncs, en aquesta 

convocatòria, un nivell d'aprofitament de les beques superior al 80%.  
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Pel que fa als resultats del programa atenent a la progressió dels beneficiaris 

en el seu itinerari d’inserció social, cal destacar que el 47,2% dels reclusos que 

han superat els cursos i que tenen possibilitats d’inserció en el mercat laboral, 

pel règim penitenciari en què es troben, estan treballant en l’actualitat 

 

Els centres i entitats que imparteixen la formació han estat aquest curs un 

total de 14, dos dels quals, l’Associació per a la Promoció i la Inserció 

Professional (APIP) i l’Institut Gaudí, col·laboren des del primer any en aquest 

programa. En cursos anteriors es van incorporar l’Institut Municipal de Treball 

Salvador Seguí de Lleida per impartir els cursos del Centre Penitenciari Ponent 

i l'Escola Gremial d'Instal·ladors de Barcelona. A més, imparteixen cursos la 

Fundació Adsis, Eulen, AVBC, el Centre de formació Grup Denis i l’Escola 

d’Hostaleria de Barcelona. Aquest darrer curs s’hi han afegit Mercabarna, que 

ha fet un curs de Dependent de Comerç Polivalent en centres penitenciaris de 

Barcelona; Acción Solidària, que ha impartit un curs de Pintura Industrial per a 

15 interns del Centre Penitenciari de Tarragona; la Fundació Emi-Manresa que 

ha fet un curs de soldadura a interns del CP Lledoners, i l’Escola d’Hostaleria i 

Turisme de Girona, que ha donat formació de cuiners i cambrers a 15 interns 

del Centre Penitenciari de Girona. 

 

 

Cursos impartits  

 

Durant l’any acadèmic 2009-10, s’han impartit un total de 26 mòduls formatius 

que han sumat un total de 9.820 hores lectives.  

 

3 cursos d’hostaleria 

 

3 cursos de mosso de magatzem 

 

3 cursos de soldadura 

 

2 cursos de neteja industrial 

 

2 cursos d’auxiliar de geriatria 
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1 curs de pintor i guixaire 

 

1 curs d’atenció al client 

 

1 curs de telemàrqueting 

 

2 cursos de cambrer de restaurant / bar i cuiner 

 

1 curs de paleta 

 

2 cursos de rehabilitació d’interiors 

 

1 curs d’encofrador paleta 

 

1 curs d’aire condicionat 

 

1 curs d’electricitat 

 

1 curs de dependent de comerç polivalent 

 

1 curs de pintor industrial  

 

La durada mitjana dels cursos ha estat de 370 hores. S’imparteixen de dilluns 

a divendres, amb una jornada de set hores lectives de promig. Això suposa que 

els interns surten diàriament per fer formació durant uns quatre mesos.  

 

 

Un programa d’àmbit estatal 

 

Aquest programa de beques, pioner a Espanya i que es va iniciar a Catalunya 

l’any 2005, ja s’ha estès a totes les comunitats de l’Estat. En aquest cas, la 

iniciativa respon a un conveni signat l’any 2006 amb el Ministeri de l’Interior, 

que s’ha anat renovant anualment.  

 

Entre 2005 i 20010, l’Obra Social ”la Caixa” ha finançat un total de 4.292 

beques a tot Espanya, amb una inversió total de 27,1 milions d’euros.  
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Si voleu més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social “la Caixa”   
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
http://www.obrasocial.lacaixa.es 
 
Sala de premsa multimèdia   
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 

 

 

 


