
                               

 

Nota de premsa 

    

L’Obra Social ”la Caixa” presenta  
al Centre Penitenciari de Salto del Negro 

el projecte CiberCaixa Solidària 
 

• L’Obra Social "la Caixa" posa en marxa a Canàries un projecte adreçat 

a ensenyar informàtica als interns dels centres penitenciaris de l’Estat 

amb la participació de la gent gran. 

 

• Des del començament del 2012, un total de 24 persones grans, 

membres de la Asociación de Voluntarios de Informática Mayores de 

Gran Canaria  (AVIMGRAN), ensenyen noves tecnologies a joves 

interns del Centre Penitenciari de Sevilla I. Fins ara, ja han atès 40 

interns.  

 

• Com a complement d’aquesta iniciativa, l’Obra Social "la Caixa" 

impulsa el Programa Informàtica i Comunicació en el centre 

penitenciari, adreçat a gent gran reclusa i impartit per professionals. 

Ja hi han participat 32 persones grans internes.  

 

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

entre els usuaris del Centre Penitenciari Salto del Negro, i ha despertat 

un notable nivell d’interès entre els interns.  

 
Las Palmas, 28 de setembre de 2012.- El director general de la Fundació "la 
Caixa", Jaume Lanaspa; el director executiu territorial de "la Caixa" a Canàries, 
Andrés Orozco; la directora general de Polítiques Socials de Canàries, Ángeles 
Nieves Fernández; responsable de l'Àrea de Formació de la Subdirección 
General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, Asunción Muriel i el director 
del Centre Penitenciari de Salto del Negro, Manuel Moreno, han presentat avui 
un projecte pioner d’apropament de les noves tecnologies a la població reclusa. 
També han assistit a l’acte les persones grans cibervoluntàries i els interns que 
participen en les activitats de la CiberCaixa.    
 



Aquest programa formatiu, educatiu i ocupacional impulsat per l’Obra Social "la 
Caixa" arreu de l’Estat ha obtingut molt d’èxit en els seus primers anys de 
funcionament i ha despertat un nivell d’interès notable entre els interns. Com a 
conseqüència d’això, l’Obra Social “la Caixa” i el Ministeri d’Interior han 
desenvolupat la iniciativa a nou centres penitenciaris espanyols. 
 
La CiberCaixa instal·lada en el Centre Penitenciari de Salto del Negro 

compta amb un equipament complet, integrat per 8 equips informàtics, 
impressora, escàner i canó projector. Hi acudeixen 24 persones grans 

voluntàries del programa Gent 3.0 de l’Obra Social "la Caixa", que 
pertanyen a la Asociación de Voluntarios de Informática Mayores de Gran 

Canaria  (AVIMGRAN), que des del mes de gener passat imparteixen i 

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

reinserció sociolaboral. De moment la CiberCaixa i els seus voluntaris han 
atès 40 joves reclusos.   

 

Els voluntaris grans que van al centre pertanyen centres de gent gran 
conveniats entre el Govern de Canàries i l'Obra Social "la Caixa". 
Concretament són usuaris del Centre de Persones Grans Santa Maria de Guia, 
el Centre de Majors Ciutat Alta, el Centre de Persones Grans Illeta i el Centre 
de Persones Grans Agaete. 
 
Espais de trobada   

 

Emmarcada en el programa de persones grans Gent 3.0 de l’Obra Social "la 
Caixa", la iniciativa CiberCaixa Solidària fomenta la creació d’espais que 
permeten que els alumnes s’apropin a les noves tecnologies, amb el suport de 
persones grans que aporten la seva dedicació i els seus valors i coneixements 
a altres col·lectius socials.  
 
D’aquesta manera, a més a més, la gent gran pot desenvolupar un rol social 
actiu i transmetre la seva experiència de vida a persones en situació 

d’exclusió social. Alhora, es facilita 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 les necessitats socials a partir de les aportacions de la gent gran.  
• Afavorir el sentiment d’utilitat social de la gent gran.  
• Crear nous espais de trobada entre els diferents col·lectius de la població.  



• Fer extensiu el voluntariat que es duu a terme en els esplais de gent gran a 
d’altres col·lectius, en aquest cas la població reclusa.  

• Afavorir el diàleg intergeneracional per, d’aquesta manera, ajudar a 
normalitzar les relacions humanes i fomentar la confiança i la valoració 
mútua.  

 

Atenció especial per a la gent gran reclusa  

 

A més d’adreçar-se als joves interns amb la CiberCaixa Solidària, l’Obra Social 
“la Caixa” també es preocupa per les persones grans recluses. Per això, de 
manera paral·lela, implanta el Programa Informàtica i Comunicació en el 
centre penitenciari, que s’adreça a aquest col·lectiu i és impartit per 
professionals. De moment, hi han participat 32 persones grans internes.  

 

Les activitats emmarcades en aquesta línia d’actuació tenen l’objectiu d’evitar 
l’aïllament i el sentiment d’inutilitat i depressió que sol amenaçar la gent gran 
reclusa, potenciar la seva activitat i la comunicació, i ajudar-los a adquirir nous 
interessos que els facilitin la reinserció social. 
 
Balanç molt positiu 
 

El projecte CiberCaixa Solidària de l’Obra Social "la Caixa" va iniciar la seva 
activitat fa més de tres anys i, fins ara, ha generat resultats molt positius. El 
nivell d’interès i atenció per part dels interns és molt elevat. A més a més, els 
informes indiquen la gran utilitat que té el programa a l’hora de millorar 
l’autoestima dels reclusos gràcies a l’aprenentatge, la valoració i el 
reconeixement de la gent gran, i el descobriment de noves capacitats.   
 
En la seva primera etapa de funcionament, la CiberCaixa del Centre 
Penitenciari de Sevilla I ha demostrat una gran utilitat per, entre d’altres coses, 
millorar l’assimilació de coneixements per part dels interns que no havien 

estat escolaritzats, a més d’uns bons resultats en l’aprenentatge de les 

noves tecnologies. Sobretot, però, el projecte representa una experiència 
única, ja que fomenta l’ajuda mútua entre els interns de diferents nacionalitats i 
contribueix a crear llaços de confiança i afecte entre aquests i persones 
grans amb una dilatada experiència vital.  
 
Per a més informació: 
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  
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