
 
 
 

 

Nota de premsa 

 

 
L’Obra Social "la Caixa" i l’Ajuntament de 

Lleida inauguren dues CiberCaixa escolars 
a la ciutat 

 
 

• El projecte CiberCaixa. Quedem després de classe consisteix 

en la instal·lació d'espais lúdico-educatius equipats amb 

recursos informàtics i pedagògics per a nens i nenes d'entre 3 

i 16 anys.  

 

• La iniciativa busca oferir a aquests menors un entorn educatiu 

no formal en horari extraescolar i períodes de vacances amb 

l'objectiu d'acompanyar-los en el seu procés de socialització i 

maduració, donant suport a la tasca de la família i de l'escola.  

 

• Els nens que viuen en llars amb dificultats per conciliar la vida 

familiar i laboral i els que es troben en situació de 

vulnerabilitat seran els principals destinataris de la iniciativa, 

impulsada per l'Obra Social "la Caixa" en col·laboració amb 

l'Ajuntament de Lleida.  

 

• L'Obra Social "la Caixa" destina 180.000 euros als dos 

equipaments, que s'ubicaran a l’Espai de Les Moreres i a 

l’Espai Gairoles i que se sumen a les 49 CiberCaixa escolars 

que ja funcionen a tot l’Estat.  

 
 
LLleida, 16 de juliol de 2010. – L’alcalde de Lleida, Àngel Ros; el director 
general de la Fundació "la Caixa", Jaume Lanaspa; i el delegat general de "la 
Caixa" a Lleida, Enric Pujol, han inaugurat avui una CiberCaixa escolar a 
l’Espai de Les Moreres, un nou equipament municipal de Lleida. L'acte ha 
coincidit amb la posada en marxa d’una segona CiberCaixa escolar a la ciutat, 
concretament a l’Espai Gairoles. El projecte, que s'emmarca en el programa 
CiberCaixa. Quedem després de classe, consisteix en la instal·lació d'espais 



lúdico-educatius equipats amb recursos informàtics i pedagògics especialment 
seleccionats per a nens i nenes d'entre 3 i 16 anys.  
 
En aquests nous equipaments, i acompanyats per professionals qualificats, els 
menors disposaran d’un entorn que els donarà suport en el seu procés de 
socialització i maduració, fomentant el desenvolupament de les seves 
competències socials, afectives i cognitives en un entorn d'educació no formal 
que complementa la tasca de la família i l'escola.  
 
Aquestes aules multimèdia seran espais de relació i comunicació, en què 
s’ajudarà els nens i nenes a desenvolupar actituds positives per al seu futur 
com ara les vinculades als valors democràtics i solidaris, les relacions familiars, 
hàbits d'estudi, el joc compartit, el temps lliure i l'educació mediambiental.  
 
Els nens que viuen en llars amb dificultats per conciliar la vida familiar i laboral i 
els que es troben en situacions d'especial vulnerabilitat seran els principals 
destinataris de la iniciativa, impulsada per l'Obra Social "la Caixa" en 
col·laboració amb l'Ajuntament de Lleida.  
 
L'entitat financera destina 180.000 euros a la instal·lació i dotació de les dues 
aules. 
 
 
Tres espais integrats  

 
Les CiberCaixa escolars de Lleida tenen una superfície 132 m² (Les Moreres) i 
67 m² (Les Gairoles) i constaran de tres espais integrats:  
 

- Espai d'informàtica: les tecnologies de la informació i la 
comunicació ofereixen una finestra oberta al món. Des d'aquesta 
àrea, els nens i joves podran relacionar-se a través dels recursos 
informàtics i aprendre a utilitzar-los aprofitant també la seva 
vessant més pedagògica.  

 
- Espai de lectura i audiovisuals: una zona equipada amb llibres, 

material de suport escolar, pel·lícules i música de diferents estils 
per despertar la curiositat dels joves de la CiberCaixa per la 
lectura, la música i el cinema.  

 
- Espai infantil: una zona dotada amb mobiliari, recursos específics 

i activitats especialment dirigides per als més petits.  



 
A més, les CiberCaixa estaran obertes a l'organització de diferents tipus 
d'activitats per a altres col·lectius com ara gent gran, grups de dones i 
iniciatives de suport a la recerca de feina.  
 
Aquestes dues CiberCaixa escolars de Lleida se sumen a les 49 que ja 
funcionen a tot l’Estat i que estan atenent més de 1.500 nens cada any.  
 
La iniciativa és una aposta més de l'Ajuntament de Lleida pel benestar social i 
per la conciliació de la vida laboral i familiar, a més d'ampliar la xarxa de 
programes dels centres cívics municipals.  
 
 

Pensant en les persones, més que mai  

 
"la Caixa" ha optat per reforçar, més que mai en aquests moments, el seu 
compromís amb les persones. En aquest sentit, l'Obra Social manté el 2010 un 
pressupost de 500 milions d'euros.  
 
El desenvolupament de programes de caràcter social, adequats a les 
necessitats més emergents en l'actual conjuntura, acapara la major part de la 
inversió. La superació de la pobresa infantil, el foment de l'ocupació entre 
col.lectius amb dificultats, l'envelliment actiu i saludable de la gent gran i 
l'atenció a les persones amb malalties avançades són, en aquests moments, 
les quatre línies de treball prioritàries.  
 
A més d'aquestes, l'entitat impulsa altres projectes adreçats a cobrir diferents 
mancances socials: la prevenció del consum de drogues, l'accés a l'habitatge, 
el valor positiu de la diversitat i la interculturalitat presents en la nostra societat 
actual, el foment del voluntariat, la concessió de microcrèdits o la Cooperació 
Internacional. El suport a l'educació i la investigació, la conservació del medi 
ambient i la divulgació de la cultura completen els objectius essencials de 
l'Obra Social "la Caixa".  
 
Per a més informació:  
Departament de Comunicació Obra Social "la Caixa"  

Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29  
Albert Hortal: 973 72 72 38 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de premsa multimèdia  



 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


