
 
 

 
          Nota de premsa 
 
 

L’Obra Social ”la Caixa” i el Ministeri  
de l’Interior signen un acord per estendre  

el projecte CiberCaixa Solidària fora  
dels centres penitenciaris espanyols 

 
• El secretari general d’Institucions Penitenciàries, Ángel Yuste, i el 

director general de l’Obra Social ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, han 
signat un conveni per renovar el seu compromís amb les vuit 
CiberCaixa Solidàries instal·lades en centres penitenciaris de tot 
Espanya i ampliar el projecte als centres d’inserció social (CIS). 
 

• En els darrers anys la Fundació ”la Caixa” ha instal·lat un total de 
vuit aules informàtiques als centres penitenciaris de Sevilla, Palma 
de Mallorca, Las Palmas I, Badajoz, Teixeiro, València, Villabona i 
Saragossa, en les quals funciona el projecte CiberCaixa Solidària. 
La iniciativa consisteix a ensenyar informàtica, per mitjà de 
persones grans voluntàries, a interns que estan en l’última fase de 
la condemna. 

 
• L’acord signat avui preveu prolongar el projecte CiberCaixa 

Solidària als vuit centres abans esmentats i estendre’l, per primera 
vegada, als CIS de règim obert, una iniciativa que es posa en marxa 
com a prova pilot.  

 
 

Madrid, 4 de juliol de 2013. El secretari general d’Institucions 
Penitenciàries, Ángel Yuste, i el director general de l’Obra Social ”la Caixa”, 
Jaume Lanaspa, han signat avui a Madrid un conveni en virtut del qual l’Obra 
Social ”la Caixa” renova el seu compromís amb les vuit CiberCaixa Solidàries 
instal·lades en centres penitenciaris de tot Espanya i es compromet a 
estendre el projecte en fase pilot als CIS de règim obert.  
 
 
 
 
 



CiberCaixa Solidària 
 
El projecte, que ja funciona a les CiberCaixa instal·lades als centres 
penitenciaris de Sevilla, Palma de Mallorca, Las Palmas I, Badajoz, Teixeiro, 
València, Villabona i Saragossa, té com a finalitat fonamental preparar en 
informàtica i noves tecnologies els interns que estan a punt d’acabar la 
condemna, amb vista a la seva imminent vida fora del centre. El 
programa estableix les activitats formatives a desenvolupar, centrades en 
reclusos joves i grans, per la qual cosa inclou finalitats específiques en 
funció del col·lectiu al qual està adreçat: 
 
— D’una banda, s’ofereixen als joves cursos i tallers d’informàtica que 

imparteixen persones grans voluntàries preparades específicament 
per a aquesta tasca. La finalitat és proporcionar a aquests joves habilitats 
formatives i coneixements per facilitar-los la reinserció social i laboral. 
Amb aquesta acció es vol afavorir el diàleg intergeneracional entre joves 
reclusos i formadors, que són persones grans que els aporten experiència 
i confiança.  

 
— D’altra banda, hi ha activitats formatives adreçades a persones grans 

en reclusió, impartides en aquest cas per professionals. El projecte té 
com a objectiu evitar l’aïllament, la passivitat i la sensació d’inutilitat 
d’aquest col·lectiu, potenciant l’activitat i la comunicació, i també ajudar-
los a crear nous interessos que els facilitin la reinserció social. 

 
Balanç molt positiu i ampliació del projecte a centres d’inserció social 
 
El projecte CiberCaixa Solidària de l’Obra Social ”la Caixa” va iniciar la seva 
activitat fa més de cinc anys i, fins avui, ha tingut resultats molt positius. 
Aquests espais han demostrat que són molt útils per millorar l’assimilació 
de coneixements per part dels interns que no havien estat escolaritzats 
i que, a més, tenen bons resultats en l’aprenentatge de noves tecnologies. 
El projecte és de manera especial una experiència única, ja que fomenta 
l’ajuda mútua entre interns de diferents nacionalitats i contribueix a crear 
llaços de confiança i afecte entre aquests i persones grans amb una 
dilatada experiència vital.  
 
Per això, el conveni signat avui obre la porta, per primera vegada, a estendre 
la iniciativa fora dels centres penitenciaris i arribar també als interns en 
regim obert dels CIS. Aquesta iniciativa s’ha posat en marxa en fase pilot 
en dos CIS per poder avaluar el seu funcionament i decidir el seu futur 
desenvolupament.  
 
 
 
 



 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 


