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L’Obra Social "la Caixa" construirà un mòdul 
educatiu al Centre Penitenciari Brians I 

 

El Departament de Justícia implantarà al CP Brians 1 un nou mòdul on 

s’ubicarà el Centre de Formació de Persones Adultes “Artur Martorell” on 

s’imparteix l’oferta formativa d’adults que organitza el Departament 

d’Educació i que en l’actualitat efectuen més de 4.400 reclusos de tots els 

centres penitenciaris catalans 

 

El mòdul de Brians I, al qual l’entitat financera destinarà 1,7 milions 

d’euros, inclourà dues aules d’informàtica, una biblioteca, sala multimèdia 

i set aules polivalents, el que suma una superfície superior als 300 m2. 

 

El projecte se suma a les diferents iniciatives impulsades conjuntament 

per l’Obra Social "la Caixa" i el Departament de Justícia de la Generalitat 

en l’àmbit penitenciari, entre les quals destaca la concessió d’ajudes per a 

la formació de la població reclusa i l’impuls de les CiberCaixa Solidàries. 

 

La consellera de Justícia de la Generalitat, Montserrat Tura, i el director general 

de la Fundació "la Caixa", Jaume Lanaspa, han signat avui un conveni per a la 

construcció d’un mòdul educatiu al Centre Penitenciari Brians I. A les noves 

instal·lacions s’hi ubicarà el centre de formació de persones adultes on 

s’imparteix Formació Bàsica (Formació Instrumental i Educació Secundària), 

batxillerat, formació professional, classes de preaccés, accés i estudis 

universitaris a distància, a més de cursos de castellà, català, informàtica, 

competències per a la societat de la informació, i mòduls formatius adaptats a 

necessitats de col·lectius específics d’interns, idiomes estrangers i estudis 

complementaris. 

 

El mòdul, al qual l’entitat financera destinarà 1,7 milions d’euros i que tindrà una 

superfície de 335 m2, inclourà, entre d’altres serveis: 
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- dues aules d’informàtica 

- una biblioteca 

- una sala multimèdia  

- set aules polivalents 

 

El projecte s’afegeix a les diferents iniciatives impulsades conjuntament per 

l’Obra Social "la Caixa" i el Departament de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya en  l’àmbit penitenciari. Entre elles destaca la concessió d’ajudes 

per a la formació de la població reclusa, amb l’objectiu de promoure la 

formació continuada dels interns i facilitar-los l’adquisició de recursos útils i 

necessaris per a la seva reinserció social i laboral, i la dinamització de les 

CiberCaixa Solidàries, ubicades en centres penitenciaris i dirigides a 

l’apropament de les noves tecnologies a la població reclusa a través de gent 

gran voluntària. 

 

 

Pensant en les persones, més que mai 

 

"la Caixa" ha optat por 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 gran 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 les persones grans i 

l’atenció a les persones amb malalties avançades són, en aquests moments, 

las línies de treball prioritàries.  

 

A més d’aquests, l’entitat impulsa altres projectes dirigits a cobrir diferents 

carències socials: la prevenció del consum de drogues, l’accés a l’habitatge, la 

integració dels immigrants, el foment del voluntariat, la concessió de 

microcrèdits o la Cooperació Internacional. El recolzament 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". 
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Més de 4.400 interns estan escolaritzats a les presons catalanes 

 

Els centres penitenciaris de Catalunya disposen tots de centres de formació per 

a persones adultes, excepte Brians I i el CP Ponent, dues presons que no 

tenen un mòdul exclussivament destinat a l’escolarització, però que duen a 

terme les classes i la formació en diferents espais del centre penitenciari 

habilitats com a aules. 

 

La mitjana de matriculacions en les presons catalanes va ser el curs passat de 

4.412 interns, gairebé el 40% dels quals van efectuar la formació instrumental 

(educació primària). El segon grup més nombrós (20%) va seguir classes de  

català; un 15,3%  els cursos de castellà per a estrangers; el 12% dels alumnes 

van fer educació secundària; més del 7% van fer cursos d’informàtica; 

aproximadament un 5% van cursar estudis universitaris i el 0,5% restant va fer 

el batxillerat.  

 

La formació de persones adultes permet obtenir una titulació i reprendre els 

estudis per posar-se al dia i ampliar coneixements. El personal docent de les 

escoles de formació d’adults està plenament integrat al Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2009  

 
22 d’octubre de 2010 

 

Gabinet de Comunicació        
Departament de Justícia 
premsa.dj@gencat.net  
Telèfon 93 316 41 00 

 

 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   
Neus Contreras: 619 74 38 29 

ncontreras@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial   
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 

 

 

 

 


