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Desè aniversari d’un programa inclusiu pioner a l’Estat 

 

Més de mil persones grans voluntàries 
han ensenyat informàtica a 7.734 

persones privades de llibertat gràcies a 
les CiberCaixa Penitenciàries 

 
• El projecte, impulsat pel Programa de Gent Gran de l’Obra Social 

”la Caixa”, en col·laboració amb la Secretaria General d’Institucions 

Penitenciàries del Ministeri de l’Interior, fa deu anys que funciona, 

durant els quals ha generat espais de relació intergeneracional.  

 

• El Centre Penitenciari de Teixeiro, el primer que va acollir la 

iniciativa ara fa deu anys, ha dut a terme un homenatge a la gent 

gran participant en el projecte. 

 

• En el conjunt d’Espanya, 1.034 persones grans voluntàries han 

impartit classes de noves tecnologies en 9 centres penitenciaris i 

en 11 centres d’inserció social, i d’aquesta manera han contribuït a 

reduir l’analfabetisme digital de la població penitenciària, amb 

l’objectiu de millorar la seva reinserció sociolaboral. 

 

• Les CiberCaixa Penitenciàries també permeten potenciar el paper 

actiu de la gent gran en la societat i el seu sentiment d’utilitat, ja 

que, a més d’ajudar els interns amb la informàtica, els voluntaris els 

transmeten la seva experiència i treballen amb ells valors com el 

treball en equip, l’esforç i el respecte. 

 

 

La Corunya, 14 de març de 2018. El director xeral d’Inclusió Social de la 
Xunta de Galícia, Arturo Parrado; el director territorial de CaixaBank a Galícia, 
Emilio Manuel Barreiro, i el subdirector general de l’Àrea Social de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, Marc Simón, han participat avui en l’acte de 
celebració del desè aniversari del projecte CiberCaixa Penitenciàries, impulsat 
per l’Obra Social ”la Caixa”, en col·laboració amb la Secretaria General 
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d’Institucions Penitenciàries del Ministeri de l’Interior. El Centre Penitenciari de 
Teixeiro ha acollit aquest acte commemoratiu, en què també ha estat present el 
director del centre, Jesús Miguel Garrido. 
 
Aquest projecte, desenvolupat per l’Obra Social ”la Caixa”, ha acostat les noves 
tecnologies a 7.724 interns de centres penitenciaris i de centres de inserció 
social (CIS), gràcies a la participació de 1.034 persones grans voluntàries, que 
han ofert el seu temps i els seus coneixements als reclusos amb l’objectiu de 
millorar la seva reinserció sociolaboral. 
 
Les CiberCaixa Penitenciàries són aules que actuen en dos àmbits diferents, 
dins dels centres penitenciaris i atenent els interns dels CIS en centres de gent 
gran. Aquestes aules estan dotades de pantalla, projector i ordinadors per fer 
pràctiques individuals, i hi acudeixen setmanalment gent gran voluntària, 
interns dels centres penitenciaris i dels CIS. D’aquesta manera es constitueix 
un espai únic de relació intergeneracional que representa un projecte pioner a 
l’Estat de preparació per a la llibertat. 
 
En aquestes aules, gent gran voluntària i preparada en el tema ensenyen 
informàtica als interns, amb lliçons que s’adapten al nivell dels beneficiaris i que 
van des d’aprendre a editar documents fins a la introducció en l’ús d’Internet. A 
més, la gent gran també ensenya als reclusos a redactar un currículum o una 
carta de motivació per a una feina, i alhora els ajuden a preparar entrevistes i 
treballen amb ells la importància de valors universals com l’esforç, el treball en 
equip o el respecte, entre d’altres. 
 
Es tracta d’un projecte que contribueix a reduir l’analfabetisme digital de la 
població penitenciària, i que alhora fomenta la participació social de les 
persones grans, bons transmissors de valors, experiències i coneixements.  
 
A més, el programa preveu també una línia de treball para evitar la soledat i 
l’aïllament de les persones grans internes en centres penitenciaris, potenciant 
la seva activitat i la seva comunicació, i ajudant-los a descobrir nous interessos 
que els facilitin la reinserció social.  
 
Només el 2017, 96 homes i 102 dones (d’una mitjana d’edat de 73 i 70 anys, 
respectivament) van participar en aquesta iniciativa solidària com a voluntaris, 
atenent 598 reclusos en 9 establiments penitenciaris espanyols: Teixeiro (la 
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Corunya), Astúries, Badajoz, Sevilla 1, Picassent (València), Mallorca, Las 
Palmas, Zuera (Saragossa) i Quatre Camins (Barcelona).  
 
A aquestes persones s’hi han d’afegir els 364 reclusos dels 11 CIS que van 
rebre classes d’informàtica l’any passat en els CIS Victoria Kent (Madrid), 
Guillermo Miranda (Murcia), Mercedes Pinto (Tenerife), Carmen Avendaño 
(Vigo), Dulce Chacón (Càceres), Centres de Règim Obert (Barcelona), Marcos 
Ana (Albacete), Concepción Arenal (Ciudad Real), Jesús Addad Blanco (Lleó), 
Alfredo Jorge Suar Muro (Jerez de la Frontera) i Evaristo Martín Nieto (Màlaga). 
S’espera que, a més, aquest any s’afegeixin a aquesta iniciativa solidària els 
CIS Rafael Salillas (Osca) i el Centre de Règim Obert de Lleida. 
 
El projecte també inclou classes d’informàtica impartides per professionals dins 
dels centres penitenciaris, de les quals l’any passat es van beneficiar 1.230 
interns. 
 
 
Obra Social ”la Caixa”: ferm compromís amb la gent gran des del 1915 

El Programa de Gent Gran és el més emblemàtic de l’Obra Social ”la Caixa”, i 
els seus orígens es remunten al 1915. Des de fa un segle, els projectes posats 
en marxa per aquest programa centenari s’han anat adaptant a la realitat per 
donar resposta a les noves necessitats socials d’aquest col·lectiu. L’objectiu del 
Programa de Gent Gran és millorar la qualitat de vida d’aquest sector de la 
població promovent programes d’envelliment actiu, el bon tracte i la participació 
social de les persones per transformar realitats. 
 


