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Amb el nou acord signat amb el Departament de Justícia per al curs 2009-
2010, el nombre de beques de la Fundació ”la Caixa” s’incrementarà fins a 
les 420, amb una inversió per part de l’entitat de 2.171.200 euros.  

 

L’Obra Social ”la Caixa” i el Departament de 
Justícia lliuren els diplomes del programa de 

beques per a reclusos a 245 interns de Catalunya 
 

• La consellera de Justícia de la Generalitat, Montserrat Tura, i el director 

general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, han signat avui la 

renovació del conveni del Programa de Beques per a interns dels centres 

penitenciaris catalans.  

 

• Com a conseqüència de la renovació del conveni, ”la Caixa”, que va destinar 

una inversió de 2.067.868 euros a aquest programa el curs passat, 

incrementarà la quantia fins als 2.171.200 euros per a l’exercici vinent i el 

nombre de beques, fins a les 420. 

 

• En aquesta quarta promoció del programa (curs 2008-2009), el nombre de 

beques ha estat de 400. Els 267 beneficiaris –alguns dels interns han dut a 

terme itineraris d’inserció dissenyats per a més d’una beca– procedeixen de 

presons de Barcelona (Joves, Quatre Camins, Brians, Centre Obert i Secció 

Oberta de Barcelona Model, Centre Obert 2 i Centre de Dones (secció oberta), 

Lleida (Centre Obert de Lleida), Girona (Figueres) i Tarragona.  

 

• El grau d’aprofitament d’aquesta quarta edició del programa de beques per a 

reclusos ha estat superior al de les convocatòries anteriors. Dels 267 

beneficiaris, 245 han obtingut el diploma. 

 

• La formació dels interns s’ha portat a terme fora de les presons i en un règim 

semilaboral per tal de familiaritzar els reclusos amb les obligacions que 

comporta una feina estable. 

 

Barcelona, 3 de juliol de 2009. La consellera de Justícia de la Generalitat, Montserrat 
Tura, i el director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, han signat avui a 

CaixaForum la renovació del conveni del Programa de Beques per a interns en centres 
penitenciaris de Catalunya. Això suposa un increment de la dotació d’aquesta modalitat 
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de beques fins als 2.171.200 euros. L’acord permetrà que en la propera convocatòria el 
nombre de beques arribi a les 420, amb la qual cosa es podran incorporar al programa 
interns de tres centres més: Centre Obert de Girona, Lledoners (de creació nova) i el 

Centre Obert 2, tots dos de Barcelona. 

Durant l’acte, s’han lliurat els diplomes que acrediten la capacitació professional als 
245 interns que han completat amb èxit els cursos de formació en la promoció 2008-

2009. 

Cal destacar que, en aquesta promoció, els cursos de formació s’han hagut d’adequar 
a la nova realitat del mercat laboral. Enguany, la formació en feines vinculades a la 

construcció ha estat sensiblement més baixa que en edicions anteriors, mentre que 
altres oficis, com ara mosso de magatzem, especialista en neteja industrial, auxiliar de 
geriatria o ajudant de cuina i cambrer han rebut un nombre més gran d’aprenents. 

Des que, l’any 2005, es va posar en marxa aquest programa, el nombre de beques 
concedides ha anat creixent significativament, anys rere any, fins a assolir les 420 que 
es convocaran el curs vinent. En total, i durant el període 2005-2010, l’Obra Social ”la 

Caixa” haurà invertit 6.556.203 euros en 1.319 beques, de les quals s’hauran beneficiat 
gairebé 1.000 interns.  

                                  

 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 

BEQUES 86 163 250 400 

INTERNS BENEFICIARIS 67 128 195 267 

CENTRES PENITENCIARIS 2 3 5 9 

HORES DE FORMACIÓ 2.610 4.160 6.984 10.024 

PRESSUPOST (en euros) 371.984 695.107 1.250.045 2.067.868 

 
Perfil dels beneficiaris 

 

Els interns beneficiaris de les beques es troben en l’última fase de compliment de la 
pena. L’objectiu del programa és que aquestes persones adquireixin prou 
coneixements per afrontar una futura inserció en la societat amb garanties d’estabilitat 

en el món laboral. 
 
Per sexes, entre els participants el 77,38% són homes i el 22,61% són dones. La 

mitjana d’edat dels beneficiaris és de 38 anys. Per nacionalitats, el 48% són espanyols 
i el 52%, estrangers, amb 33 nacionalitats representades.  
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Si prenem com a referència la població penitenciària (un 40%, aproximadament, són 
estrangers i un 7%, dones), es pot observar clarament, a partir de les dades de 
beneficiaris, la voluntat de treballar amb els col·lectius que presenten més dificultats de 

inserció laboral, bé per desconeixement de la llengua i costums, manca de recursos, 
manca de formació, qüestions documentals, càrregues familiars, inexperiència laboral... 
 

Pel que fa al nivell educatiu dels interns, s’ha de dir que, en termes generals, aquest 
col·lectiu es troba molt per sota la mitjana de la població catalana. Només el 35% ha 
completat o superat la formació reglada obligatòria. Destaca, també, el fet que tant les 

dones com els homes estrangers tenen un nivell més alt de formació que els 
espanyols.  
 

Resultats dels cursos 

El curs 2008-2009, que ha acabat aquest mes de juliol, ha tingut la novetat de la 
posada en marxa d’un equip de suport, format per un total de 8 professionals de 

diverses disciplines: tècnics d’inserció laboral, psicòlegs, educadors... Aquest equip ha 
fet un seguiment individualitzat de cada beneficiari, la qual cosa ha permès un 
aprofitament millor de la beca i una adequació més ajustada entre els perfils personals 

dels becaris i els continguts dels cursos. 
 
D’aquesta manera, dels 267 beneficiaris que han participat en el programa durant 

aquest curs, 245 han obtingut el diploma. Es manté, doncs, en aquesta convocatòria, 
un nivell d'aprofitament de les beques superior al 80%.  
 

Pel que fa als resultats del programa, atenent a la progressió dels beneficiaris en el seu 
itinerari d’inserció social, cal destacar que, entre l’any 2005 i l’any 2008, gairebé el 50% 
dels becaris havien millorat la situació penitenciària un any després d’acabar els 

cursos. Igualment, el 34% dels beneficiaris d’una d’aquestes beques s’havia incorporat 
al mercat laboral durant l’any posterior al curs efectuat. 
 

Amb referència als centres que imparteixen la formació, són un total de 8, dos dels 
quals, APIP i l’Institut Gaudí, col·laboren des del primer any amb aquest programa. 
L’any passat s’hi va incorporar l’Institut Municipal de Treball Salvador Seguí de Lleida, 

per impartir els cursos del Centre Penitenciari Ponent, i enguany s’hi han incorporat 
tres entitats més per atendre l’augment d’activitat: la Fundació Adsis, AVBC i el Centre 
de formació Grup Denis. 
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Cursos impartits  
 
Durant l’any acadèmic 2008-09, s’han impartit 25 mòduls formatius, repartits en 18 

cursos, 7 dels quals consisteixen en 2 mòduls formatius complementaris (per exemple: 
hostaleria, format pel mòdul d’ajudant de cuina i el de cambrer).  
 

En total, s’han impartit 10.024 hores de formació.  
 

- 5 cursos de construcció 
 
- 3 cursos d’hostaleria 

 
- 2 cursos de soldadura 

 
- 1 curs d’instal·lacions 

 
- 2 cursos de neteja 

 
- 3 cursos de mosso de magatzem 

 
- 1 curs d’auxiliar de geriatria 

 
- 1 curs d’atenció al client 

 
La durada mitja dels cursos ha estat de 500 hores. S’imparteixen de dilluns a 
divendres, amb una jornada de 7 hores lectives de mitjana per dia. Això suposa que els 

interns surten diàriament per fer formació durant uns quatre mesos.  
 

Un programa d’àmbit estatal 

Aquest programa de beques, pioner a Espanya i que es va iniciar a Catalunya l’any 
2005, ja s’ha estès a totes les comunitats de l’Estat.  

En aquest cas, la iniciativa respon a un conveni signat l’any 2006 amb el Ministeri de 

l’Interior, que s’ha anat renovant anualment.  

Entre 2005 i 2009, l’Obra Social ”la Caixa” ha finançat gairebé 3.000 beques a tot 
Espanya, amb una inversió total de 13,6 milions d’euros.  

 

Per ampliar aquesta informació o concertar entrevistes: 

Àrea de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo – Tel. 629 79 12 96 – jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
Marina Teixidó – Tel. 608 09 90 23 – mteixido@fundaciolacaixa.es 
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