
 

 

 

Nota de premsa 

 
L’Obra Social ”la Caixa” presenta al centre 
penitenciari asturià de Villabona el projecte 

CiberCaixa Solidàries 
 

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

l’ensenyament d’informàtica als interns dels centres penitenciaris espanyols 

a través de la gent gran. 

 

• Des del mes de gener passat, 10 persones grans, membres de l’Asociación 

de Mayores Asturianos Voluntarios de Informática, ensenyen noves 

tecnologies a 72 joves interns del Centre Penitenciari de Villabona a Astúries. 

 

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

programa Informàtica i Comunicació al centre penitenciari, adreçat a la gent 

gran en reclusió i impartit per professionals.  

 

• Durant la fase pilot, aquest projecte formatiu, educatiu i ocupacional 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 faran extensiu el programa a més centres penitenciaris espanyols. 

 

Astúries, 28 d’abril de 2009. Sa Altesa Reial la infanta Cristina, directora de l’Àrea 

Social de la Fundació ”la Caixa”; Jaume Lanaspa, director general de la Fundació ”la 
Caixa”; Juan José Muguruza, director executiu de la Territorial Nord de ”la Caixa”; 
Noemí Martín, consellera de Benestar Social i Habitatge del Principat d’Astúries; 

Mercedes Gallizo, secretària general d’Institucions Penitenciàries, i Esteban Suárez 
García, director del Centre Penitenciari de Villabona, han presentat avui a Astúries un 
projecte pioner d’apropament de les noves tecnologies a la població reclusa.  

 
El projecte forma part del programa de reinserció dels joves reclusos, i s’emmarca en 
les unitats que cada centre penitenciari dedica a aquest objectiu. Per això, la 

CiberCaixa que avui s’ha presentat al centre de Villabona (Astúries) se situa en el 
marc de la Unitat Terapèutica i Educativa. L’equipament informàtic es va instal·lar el 
novembre; durant el gener i el febrer es van seleccionar i formar els voluntaris, i el 

març va començar el curs.  

 



Després de l’èxit d’una primera experiència pilot al centre penitenciari de Teixeiro, a la 

Corunya, on ja s’han format 85 interns, l’Obra Social ”la Caixa” i el Ministeri de l’Interior 
han decidit fer extensiu el projecte a la resta de centres penitenciaris espanyols.  
 

La CiberCaixa instal·lada al centre penitenciari de Villabona té un equipament complet 
de 12 equips informàtics, impressora, escàner i canó projector. Hi van 10 persones 
grans voluntàries, pertanyents a l’Asociación de Mayores de Asturias Voluntarios de 

Informática (AMAVI), que des d’aleshores imparteixen i dinamitzen cursos i tallers 
d’informàtica adreçats a joves en procés de reinserció sociolaboral. 
 

Espais de trobada  

 

La iniciativa CiberCaixa Solidàries crea un espai en què els alumnes dels cursos 

d’apropament a les noves tecnologies de la gent gran promoguts per la Fundació ”la 
Caixa” es converteixen en professors, i aporten la seva dedicació, valors i coneixement 
a altres col·lectius socials. D’aquesta manera, a més, els ciberavis poden 

desenvolupar un rol social actiu, i poden transmetre la seva experiència de vida a 
persones en situació d’exclusió social. Ciberaules Solidàries té per objectiu crear un 
espai de trobada que faciliti la integració de la població reclusa a la nostra societat. 

 
Els objectius principals d’aquest programa són: 
 

• Potenciar el paper actiu de la gent gran. 
• Cobrir 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 és en aquest cas la població reclusa. 

• Millorar les relacions intergeneracionals. 
 

Atenció especial per a la gent gran reclusa 

 

A banda de la CiberCaixa Solidària per a joves interns, la Fundació ”la Caixa” també 
es preocupa de la gent gran en reclusió. Per aquest motiu, paral·lelament implanta el 

programa Informàtica i Comunicació al centre penitenciari, que s’adreça a aquest 
col·lectiu. El curs va començar el 2 d’abril a Villabona.  

 

Els tallers emmarcats en aquesta línia d’actuació del programa, impartits per 
professionals, tenen com a objectiu evitar l’aïllament i el sentiment d’inutilitat i 
depressió que amenaça les persones grans recluses, potenciar-ne l’activitat i la 

comunicació, i ajudar-les a crear interessos nous que els facilitin la reinserció social.  
 

 



Balanç molt positiu 

 

La CiberCaixa de la Fundació ”la Caixa” va començar l’activitat el dia 2 de març passat 

i el primer curs (Taller d’Iniciació) tindrà una durada de 12 sessions (un trimestre). 

Actualment, hi participen un total de 72 interns joves que assisteixen a l’aula tres dies 

a la setmana. Cada dia s’imparteixen 2 sessions d’una hora de durada amb 12 interns 

cada una. Deu voluntaris del Departament de Gent Gran de la Fundació ”la Caixa” 

organitzen els cursos i els imparteixen. 

 

La fase inicial del programa ha generat resultats molt positius. El nivell d’interès i 

atenció per part dels interns és molt elevat, amb una assistència al programa de 

pràcticament el 100%. A més, els informes del centre penitenciari assenyalen la gran 

utilitat del programa en la millora de l’autoestima dels reclusos a través de 

l’aprenentatge; la valoració i el reconeixement dels monitors, i el descobriment de 

noves capacitats. 

 

La CiberCaixa ha demostrat en el primer semestre de funcionament una gran utilitat, 

entre altres coses, per millorar l’assimilació de coneixements per part dels interns que 

no han anat a l’escola, així com uns bons resultats en l’aprenentatge de les noves 

tecnologies. La majoria dels interns que assisteixen a les sessions han après el 

programa Word i comencen a conèixer el PowerPoint. Però, sobretot, el programa 

suposa una experiència única perquè fomenta l’ajuda mútua entre els interns de 

diferents nacionalitats que hi participen i contribueix a generar relacions de confiança i 

afecte entre ells i la gent gran amb una dilatada experiència vital. 

 

Un ampli programa per a la gent gran 

 

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

Social “la Caixa” porta a terme juntament amb la conselleria de Benestar Social i 
Habitatge del Govern del Principat d’Astúries, i des del 1998 en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Gijón, gairebé 50.000 persones han passat pels 23 centres de gent 

gran per a participar a les activitats proposades per la Fundació “la Caixa”. 
Concretament, 13.700 hi han anat per a assistir als tallers i conferències relacionades 
amb la salut i la qualitat de vida, quasi 8.500 persones per a formar-se en el camp de 

la informàtica i les noves tecnologies, o més de 4.000 per a participar als actes 
relacionats amb el voluntariat. A més, s’han realitzat 1.008 cursos i tallers de diversa 
temàtica, amb més de 22.300 participants. 

 



Concretament, en el cas de la informàtica, 8.479 persones grans han passat pels 749 

tallers i cursos d’informàtica que s’han celebrat a les 23 CiberCaixes instal·lades a 
Astúries. 
 

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

 

”la Caixa” impulsa, a més, la formació professional de reclusos que compleixen l’últim 

grau de la condemna amb l’objectiu de facilitar-ne la incorporació al mercat laboral 
quan recobrin la llibertat. El programa de Beques per a la Població Reclusa es du a 
terme a l’empara d’un conveni subscrit, l’octubre de 2008, 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 conveni, l’Obra Social ”la Caixa” finança, per a aquest curs 
2008-2009, un total de 1.000 beques, 300 més que les finançades el curs anterior.  

 
Aquest curs, l’Obra Social ”la Caixa” dedica 6,7 milions d’euros a la concessió de 
beques de formació professional per a reclusos en segon o tercer grau, amb l’objectiu 

de facilitar-los l’accés a coneixements i habilitats professionals que en permetin la 
reinserció social quan finalitzin el temps de privació de la llibertat. La inversió per part 
de ”la Caixa” en cada una d’aquestes beques puja de mitjana 4.600 euros.  

 
A més de finançar la formació al centre formatiu, la Fundació ”la Caixa” aporta, com a 
element motivador, una beca a cada un dels beneficiaris que inclou la despesa de 

desplaçament del centre penitenciari al centre de formació, la despesa de manutenció 
que comporti la jornada formativa i una beca salari mensual, que es rep en funció de 
l’assistència del beneficiari a la jornada.  

 
Entre els anys 2005 i 2009, l’Obra Social ”la Caixa” ha finançat 2.872 beques a tot 
Espanya, amb una inversió total de 13,6 milions d’euros.  

 
Un compromís amb les necessitats socials 

 

L’any 2008, ”la Caixa” va assignar a l’Obra Social una dotació de 500 milions d’euros. 
Per a aquest any 2009, l’entitat mantindrà aquest volum d’inversió com a mostra, ara 
més que mai, del seu compromís amb les necessitats de les persones. 

 
El foment del treball entre col·lectius desafavorits, l’atenció a les persones amb 
malalties avançades i als seus familiars, la promoció de la vacunació infantil als països 

amb rendes baixes i la concessió de microcrèdits socials o financers a través de 
MicroBank són, juntament amb el programa de superació de la pobresa infantil 
CaixaProinfància, algunes de les prioritats estratègiques de l’Obra Social per a l’any 

2009. L’objectiu fonamental: donar oportunitats a les persones.  
 
 



Si en vol més informació (premsa), es pot adreçar a: 
Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 
 
María Grijelmo Tel. 699 09 26 27 / mgrijelmo@fundaciolacaixa.es 
Marina Teixidó Tel. 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es 

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

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


