
                                  

 

 

Nota de premsa  

 
Portes obertes per als familiars dels interns 
que participen en la CiberCaixa del Centre 

Penitenciari de Badajoz  
    

• Els familiars dels interns que aprenen informàtica amb gent gran 

voluntària a la CiberCaixa del Centre Penitenciari de Badajoz els han 

pogut visitar avui durant l’activitat, per primera vegada des que es va 

inaugurar l’espai de l’Obra Social "la Caixa" el 2009.  
 

• Des del juny del 2009, un total de 10 persones grans, membres de 

l’Asociación de Voluntarios de Informática Mayores de Extremadura 

(AVIMEX), han ensenyat noves tecnologies a 570 joves interns del 

Centre Penitenciari de Badajoz, a Extremadura. 

 

• La iniciativa CiberCaixa Solidària en Centres Penitenciaris té 

l’objectiu de crear un espai de trobada que faciliti la integració de la 

població reclusa en la nostra societat. A més a més, permet que la 

gent gran assumeixi un paper actiu i transmeti la seva experiència de 

vida a persones en situació d’exclusió social.  

 

• Com a complement d’aquesta iniciativa, la Fundació “la Caixa” 

impulsa el Programa Informàtica i Comunicació en aquest centre 

penitenciari, adreçat a persones grans recluses i impartit per 

professionals.  

 

• Aquest programa formatiu, educatiu i ocupacional, impulsat per 

l’Obra Social "la Caixa" a tot Espanya, ha estat un èxit entre els 

usuaris i ha despertat un notable nivell d’interès entre els interns. 

Arran d’això, l’Obra Social “la Caixa” i el Ministeri d’Interior han 

implantat la iniciativa en sis centres penitenciaris de l’Estat espanyol 

i, aquest any, l’ampliaran a tres centres més. 

 

 

 



Badajoz, 17 de maig de 2012.- Jaume Lanaspa, director general de la 

Fundació “la Caixa”; Victorino Lluch, director executiu territorial de “la Caixa” a 

Castella i Lleó , Castella-la Manxa i Extremadura; M. Visitación Muñoz, gerent 

Territorial de Badajoz del Servei Extremeny de Promoció a l’Autonomia i 

Atenció a la Dependència (SEPAD); i Cesáreo Montero de Espinosa, director 

del Centre Penitenciari de Badajoz, han presidit avui la jornada de portes 

obertes per als familiars dels reclusos en la CiberCaixa del Centre Penitenciari 

de Badajoz. També ha assistit a l’acte Enric Arnanz, col·laborador, sociòleg i 

expert en centres penitenciaris.   

 

Avui, per primera vegada des que es va inaugurar la CiberCaixa del Centre 

Penitenciari de Badajoz el 2009, els familiars dels 40 interns que assisteixen als 

cursos i els tallers amb una desena de persones grans voluntàries, han pogut 

accedir a l’espai, situat dins del mateix centre penitenciari, per conèixer de prop 

les activitats que s’hi duen a terme.  

 

El projecte, una iniciativa pionera d’apropament de les noves tecnologies a la 

població reclusa, forma part de Gent 3.0, el programa de gent gran de l’Obra 

Social “la Caixa”, i s’orienta a oferir coneixements i possibilitats de reinserció 

als reclusos, en el marc de les unitats que cada centre penitenciari dedica a 

aquest objectiu.  

 

CiberCaixa Penitenciària de Badajoz 

 

Des del juny del 2009, un total de 570 interns i internes del Centre Penitenciari 

de Badajoz han après noves tecnologies i han compartit experiències i valors 

amb 10 persones grans voluntàries que pertanyen a l’Asociación de Voluntarios 

de Informática Mayores de Extremadura (AVIMEX) i que imparteixen i 

dinamitzen els cursos i els tallers. Actualment, hi ha 40 interns que participen 

en aquesta activitat.  

 

Durant aquests tres anys, cap intern ni cap persona gran s’ha donat de baixa 

en cap moment, i tots han mantingut una bona relació i han respectat la seva 

cita setmanal. Això demostra el gran èxit de la iniciativa.  

 

De fet, el funcionament normalitzat de la CiberCaixa ha comportat que se la 

consideri una estructura molt important en l’àmbit del tractament penitenciari. El 

centre valora que s’està fent una bona tasca de lluita contra l’analfabetisme 

digital i, sobretot, de creació d’un espai de relacions intergeneracionals.  

 

La CiberCaixa instal·lada en el centre penitenciari de Badajoz compta amb un 

equipament complet de 10 equips informàtics, impressora, escàner i projector.  



 

Atenció especial per a les persones grans recluses  

 

Tot i que la CiberCaixa Solidària s’adreça als joves interns, la Fundació “la 

Caixa” també es preocupa per la gent gran reclusa. Per aquest motiu, implanta 

paral·lelament en el centre penitenciari el programa Informàtica i Comunicació, 

adreçat a aquest col·lectiu.  

 

Dins d’aquesta línia d’actuació s’organitzen tallers, impartits per professionals, 

amb l’objectiu d’evitar l’aïllament i el sentiment d’inutilitat i depressió que 

amenaça la gent gran reclusa, potenciar la seva activitat i la comunicació, i 

ajudar-los a adquirir nous interessos que els facilitin la reinserció social.  

 

Gent 3.0, un ampli programa per a les persones grans extremenyes  

 

En el desenvolupament dels successius programes que, des de l’any 1997 

duen a terme la Conselleria de Sanitat i Dependència de la Junta 

d’Extremadura i l’Obra Social “la Caixa”, més de 100.000 persones grans han 

participat en les diferents activitats relacionades amb les tecnologies de la 

informació i la comunicació, el benestar i la salut o el voluntariat que la 

Fundació “la Caixa” organitza en aquests centres.  

 

Els 23 centres de gent gran adscrits al conveni de col·laboració entre totes 

dues institucions es proposen el doble objectiu de fomentar l’aprenentatge de la 

informàtica entre les persones grans, potenciar la seva participació i millorar la 

seva qualitat de vida i l’autonomia personal.  

 

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

 

El programa Reincorpora, adreçat a facilitar itineraris d’inserció sociolaboral 

personalitzats a interns de tot l’Estat espanyol, es basa en el concepte 

d’aprenentatge-servei, una proposta educativa que suma intencionalitat 

pedagògica i utilitat social. 

 

En aquest cas, s’aplica a un itinerari d’inserció que combina la formació en 

oficis, les actuacions de servei a la societat i la integració laboral.  

 

Aquest any, i amb el suport del ministeri, es desenvoluparan 88 accions de 

formació-servei arreu de l’Estat. Una d’aquestes, que consisteix a desenvolupar 

un hort urbà, serà presentada aquest migdia a Mérida.  

 

 

 



Per a més informació:  

Departament de Comunicació Obra Social “la Caixa“ 

Jesús N. Arroyo: 629 79 12 96  jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

Marina Teixidó: 608 09 90 23 mteixido@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/  

 

Sala de Premsa multimèdia   

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

    


