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                Nota de premsa 
 
 

L’Obra Social ”la Caixa” i el Ministeri de l’Interior 
presenten un projecte que uneix per primera 

vegada persones grans i interns en règim obert 
 

• El secretari general d’Institucions Penitenciàries, Ángel Yuste, i el 
director general de l’Obra Social ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, han 
presentat avui a EspaiCaixa Múrcia un nou projecte destinat a 
millorar la qualitat de vida de les persones grans murcianes i dels 
interns en règim obert.  
 

• L’objectiu del projecte, a més de fomentar la formació digital i 
l’educació intergeneracional dels interns, és promoure la funció 
integradora i activa de les persones grans. D’aquesta manera es 
volen impulsar relacions de confiança i de suport mutu en un 
moment de vulnerabilitat per als residents de règim obert, que 
s’enfronten al retrobament amb la vida cívica, familiar, social i 
laboral.  

 
• 34 interns en règim obert del CIS Guillermo Miranda i 15 persones 

grans de la Asociación Murciana de Voluntarios de Informática de 
Mayores (AMUVIM) han participat en els darrers mesos en la prova 
pilot del programa a EspaiCaixa Múrcia. Després d’un balanç molt 
positiu per ambdues parts, l’objectiu és estendre aquests punts de 
trobada a més centres. 
 

• La iniciativa representa una evolució del pioner programa 
CiberCaixa Solidària, que va néixer fa sis anys amb l’objectiu de 
reduir l’analfabetisme digital dels interns i crear un espai de 
trobada intergeneracional dins dels centres penitenciaris. El 
projecte, present en nou comunitats autònomes i en el qual han 
participat 154 persones grans voluntàries i més de 3.200 interns, 
surt per primera vegada dels centres penitenciaris i arrenca una 
nova fase amb interns de règim obert en centres de persones grans 
de l’Obra Social ”la Caixa”. 

 
 



Múrcia, 10 d’octubre de 2013. El secretari general d’Institucions 
Penitenciàries, Ángel Yuste, i el director general de l’Obra Social ”la Caixa”, 
Jaume Lanaspa, han presentat avui a EspaiCaixa Múrcia un nou projecte 
adreçat a millorar la qualitat de vida de les persones grans i dels interns 
en règim obert. També ha assistit a l’acte Bibiano Martínez, director 
territorial de ”la Caixa” a Llevant i Múrcia. 
 
Després de sis anys de CiberCaixa Solidàries als centres penitenciaris i 
tenint en compte el bon resultat del projecte, aquesta iniciativa s’amplia i es 
complementa ara amb aquest nou programa que s’ha estrenat a Múrcia, 
pensat especialment per a interns en règim obert. 
 
Avui les persones presents en l’acte han pogut conèixer els participants de la 
prova pilot, 15 persones grans voluntàries (11 dones i 4 homes) i 12 
interns en règim obert de Múrcia, que es reuneixen dos cops per setmana 
a EspaiCaixa Múrcia. Avui també hi han assistit, a més, voluntaris de 
l’Associació de Voluntaris d’Informàtica de Gent Gran de la Comunitat 
Valenciana (AVIM-CV) que desenvolupen la CiberCaixa Solidària al Centre 
Penitenciari de Picassent, per compartir experiències i conèixer la nova 
iniciativa. 

 
Durant l’acte s’ha presentat la publicació Tu també importes, que recull la 
valoració i les experiències del programa CiberCaixa Solidària i els 
beneficis que ha aportat als seus participants. 
 
Sis anys de CiberCaixa Solidària, un balanç molt positiu 
 
Emmarcada en el programa de persones grans Gent 3.0 de l’Obra Social 
”la Caixa”, el projecte CiberCaixa Solidària s’ha desenvolupat des del 2007 
fins avui als centres penitenciaris de Sevilla, Mallorca, Las Palmas I, 
Badajoz, Teixeiro, València, Villabona i Saragossa. El programa consisteix, 
concretament, a habilitar una aula d’informàtica (CiberCaixa) al centre 
penitenciari, a la qual es desplacen les persones grans voluntàries cada 
setmana per reunir-se amb els reclusos.  
 
La iniciativa fomenta la creació d’espais que permeten als interns que 
són en l’última fase de la seva condemna apropar-se 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. Així, a 
més, les persones grans poden desenvolupar un rol social actiu, tot 
transmetent la seva experiència de vida a persones en situació 
d’exclusió social. Al mateix temps, es facilita la integració de la població 
reclusa en la nostra societat. 

 
 
 



 
El balanç dels primers sis anys del projecte CiberCaixa Solidària ha estat 
molt positiu i ha demostrat que és d’una gran utilitat per millorar 
l’assimilació de coneixements per part dels interns, a més d’oferir uns 
resultats molt bons en l’aprenentatge de les noves tecnologies i en el 
benestar emocional d’interns i persones grans. 
 
Per això, l’Obra Social ”la Caixa” i el Ministeri de l’Interior han acordat 
ampliar el projecte i complementar-lo amb l’atenció als interns de règim 
obert. Durant els darrers mesos s’ha desenvolupat el projecte pilot a 
EspaiCaixa Múrcia i els participants n’han fet una valoració molt positiva.  

 
En el nou programa de règim obert, el contingut de les sessions s’adapta 
al nou perfil de l’intern en règim obert, que ja no viu sotmès a les 
limitacions d’un règim tancat, però que, en canvi, està condicionat pel temps 
que ha viscut en privació de llibertat, i s’enfronta ara a un retrobament amb la 
vida cívica, familiar, social i professional. 
 
En aquest sentit, per tal d’aprofitar al màxim les trobades, se seleccionen 
interns que desconeixen el món de la informàtica o que en tenen 
coneixements molt bàsics i desordenats. Els continguts d’aprenentatge se 
centren en qüestions d’edició, Word i temes relacionats amb l’àmbit 
sociolaboral (com fer un currículum o una carta de treball) amb vista a 
utilitzar la informàtica com a eina de cerca de feina. 
 
Gent 3.0, un ampli programa per a les persones grans murcianes 

 
L’Obra Social ”la Caixa” impulsa des dels seus orígens un programa ampli i 
divers per a les persones grans, un dels col·lectius prioritaris per a l’entitat, 
amb tot tipus d’activitats i recursos que es distribueixen en un total de 598 
centres de persones grans en tot el territori, quatre a Múrcia, per contribuir a 
millorar la seva qualitat de vida.  
 

L’objectiu del programa  Gent 3.0 és contribuir a millorar la qualitat de vida 
de les persones grans, promoure la seva participació social i prevenir les 
situacions de dependència, fent-les presents en la nostra societat i alhora 
adaptant-se a les seves necessitats actuals. Des que el programa es va 
posar en marxa el 2011 a Múrcia, 76.354 persones grans han participat en 
les 701 activitats que s’han organitzat.  
 
 
 
 

 
 
 



 
 
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 

 


