
                               

 

Nota de premsa 

 
L’Obra Social ”la Caixa” presenta al Centre 

Penitenciari de Zuera (Saragossa) el 
projecte CiberCaixa Solidària 

 

 

• L’Obra Social ”la Caixa” posa en marxa a l’Aragó un projecte adreçat a 

l’ensenyament d’informàtica als interns dels centres penitenciaris 

espanyols a través de la gent gran. 

 

• Des del mes d’abril passat, 26 persones grans, membres de 

l’Associació de Voluntaris d’Informàtica Grans de l’Aragó (AVIMAR), 

ensenyen noves tecnologies a 73 joves interns del Centre Penitenciari 

de Zuera. 

 

• Complementant aquesta iniciativa, la Fundació ”la Caixa” impulsa el 

programa Informàtica i comunicació al centre penitenciari, adreçat a 

gent gran en reclusió i impartit per professionals. Ja hi han participat 

25 interns grans. 

 

• Durant la fase pilot, aquest projecte formatiu i educatiu ha estat un èxit 

entre els usuaris, i ha registrat un nivell d’interès notable entre els 

interns. Com a conseqüència d’això, l’Obra Social ”la Caixa” i el 

Ministeri de l’Interior han estès el programa a més centres 

penitenciaris espanyols.  

 

 

Saragossa, 26 de novembre de 2010. La directora general adjunta de la 

Fundació ”la Caixa”, Elisa Durán; el director general de Coordinació Territorial i 

Medi Obert del Ministeri de l’Interior, Virgilio Valero, i el director del Centre 

Penitenciari de Zuera, Luis Lozano, han presentat avui un projecte pioner 

d’apropament de les noves tecnologies a la població reclusa. També han 

assistit a l’acte el delegat general de ”la Caixa” a l’Aragó, Navarra i La Rioja, 

Raúl Marqueta; el director de l’àrea social de la Fundació ”la Caixa”, Xavier 



Bertolín, i els cibergrans voluntaris i els interns que participen en les activitats 

de la CiberCaixa.    

 

El projecte forma part del programa de Gent gran de l’Obra Social ”la Caixa” i 

s’orienta a oferir coneixements i possibilitats de reinserció als reclusos, tot 

emmarcant-se en les unitats que dedica cada centre penitenciari a aquest 

objectiu. 

 

Després de l’èxit d’una primera experiència pilot al Centre Penitenciari de 

Teixeiro, a la Corunya, l’Obra Social ”la Caixa” i el Ministeri de l’Interior han 

decidit estendre el projecte a més centres penitenciaris d’arreu d’Espanya. De 

moment ja tenen CiberCaixa el C.P. de Villabona, a Astúries; el C.P. de 

Badajoz, a Extremadura, i el C.P. de València-Picassent.  

 

La CiberCaixa instal·lada al Centre Penitenciari de Zuera té un equipament 

complet de 12 equips informàtics, impressora, escàner i canó projector. Hi van 

26 persones grans voluntàries, que pertanyen a l’Associació de Voluntaris 

d’Informàtica Grans de l’Aragó (AVIMAR) i que des de l’abril imparteixen i 

dinamitzen cursos d’informàtica adreçats a joves interns en procés de 

reinserció sociolaboral. De moment la CiberCaixa i els voluntaris han atès 73 

joves reclusos.  

 

 

Espais de trobada  

 

La iniciativa CiberCaixa Solidària fomenta la creació d’espais en què els 

alumnes dels cursos d’apropament a les noves tecnologies per a gent gran 

promoguts per l’Obra Social ”la Caixa” aporten dedicació, valors i coneixement 

a altres col·lectius socials.  

 

D’aquesta manera, a més, la gent gran pot desenvolupar un rol social actiu, tot 

transmetent l’experiència de vida que té a persones en situació d’exclusió 

social. La CiberCaixa Solidària té com a objectiu crear un espai de trobada 

que faciliti la integració de la població reclusa en la nostra societat. 

 

Els objectius principals d’aquest programa són: 

 

• Potenciar el paper actiu de la gent gran. 

• Millorar la resposta a les necessitats socials a partir de les aportacions de la 

gent gran. 

• Afavorir el sentiment d’utilitat social 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 en aquest cas la població reclusa. 

• Millorar les relacions intergeneracionals. 

 

 

Atenció especial a la població gran reclusa 

 

A part de la CiberCaixa Solidària per a joves interns, la Fundació ”la Caixa” 

també es preocupa per la gent gran en reclusió. Per aquest motiu, 

paral·lelament implanta el programa Informàtica i Comunicació al centre 

penitenciari, destinat a aquest col·lectiu i impartit per professionals. De moment 

hi han participat 25 persones grans internes. 

 

Les activitats emmarcades en aquesta línia d’actuació les imparteixen 

professionals i tenen com a objectiu evitar l’aïllament i el sentiment d’inutilitat i 

depressió que amenaça la gent gran reclusa, potenciar-ne l’activitat i la 

comunicació, així com ajudar-la a crear interessos nous que li facilitin la 

reinserció social.  

 

 

Balanç molt positiu 

 

El projecte CiberCaixa Solidària de la Fundació ”la Caixa” va començar 

l’activitat fa més de dos anys i de moment ha generat resultats molt positius., El 

nivell d’interès i d’atenció per part dels interns és molt elevat. A més, els 

informes destaquen la gran utilitat del programa en la millora de l’autoestima 

dels recursos a través de l’aprenentatge; en la valoració i el reconeixement de 

la gent gran, i en el descobriment de noves capacitats. 

 

La CiberCaixa ha demostrat durant la primera etapa de funcionament una gran 

utilitat, entre altres coses, per millorar l’assimilació de coneixements per part 

dels interns que no han anat a escola, així com uns bons resultats en 

l’aprenentatge de les noves tecnologies. Però sobretot el projecte suposa una 

experiència única, en fomentar l’ajuda mútua entre els interns de diferents 

nacionalitats i contribuir a generar llaços de confiança i afecte entre ells i 

persones grans amb una dilatada experiència vital. 

    

    

La Fundació ”la Caixa”, per la inserció social dels interns 

 



La CiberCaixa en Centres Penitenciaris no és l’única iniciativa conjunta entre la 

Fundació ”la Caixa” i el Ministeri de l’Interior. Des de l’any 2005, més de 4.000 

interns de centres penitenciaris de tot Espanya han adquirit formació 

professional amb l’objectiu de normalitzar-ne la situació personal i professional 

quan accedeixin al règim de llibertat. 

 

El programa de beques per a persones privades de llibertat es du a terme a 

l’empara d’un conveni subscrit el desembre de 2009 pel ministre de l’Interior, 

Alfredo Pérez Rubalcaba, i el president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la 

Caixa”, Isidre Fainé. En virtut d’aquest acord, l’Obra Social ”la Caixa” finançarà 

durant l’any 2010 un total de 1.000 beques. 

 

 

Pensant en les persones, més que mai 

 

”la Caixa” ha optat per reforçar, més que mai en aquest moment, el compromís 

que té amb les persones. En aquest sentit, l’Obra Social manté l’any 2010 un 

pressupost de 500 milions d’euros.  

 

El desenvolupament de programes de caràcter social, adequats a les 

necessitats més emergents en la conjuntura actual, ocupa 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, a hores d’ara, les quatre 

línies de treball prioritàries. 

 

A més d’aquests projectes, l’entitat n’impulsa d’altres que s’adrecen a cobrir 

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

l’habitatge, la integració dels immigrants, el foment de voluntariat, la concessió 

de microcrèdits o la cooperació internacional. El suport a l’educació i la recerca, 

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 (premsa): 

 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de premsa multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial    


