
 
 
 

 

Nota de premsa 

 

 
Els nous equipaments, situats al Centre Ciutadà San Matías i al de Las 
Madres de Padre Anchieta, fomentaran la conciliació de la vida laboral i 

familiar  
 

L’Obra Social "la Caixa" i  l’Ajuntament de 
La Laguna inauguren dues CiberCaixa  

 

 

• El projecte CiberCaixa: Quedem al sortir de classe consisteix 

en la instal·lació d’espais lúdico-educatius equipats amb 

recursos informàtics i pedagògics per a nens i nenes d’entre 4 i 

14 anys.  

 

• La iniciativa busca oferir a aquests menors un entorn educatiu 

no formal en horari extraescolar i períodes de vacances.   

 

• Els nens que viuen en llars amb dificultats per conciliar la vida 

familiar i laboral i els qui pateixen situacions d’especial 

vulnerabilitat seran els principals destinataris de la iniciativa, 

impulsada  per  l’Obra Social "la Caixa" en col·laboració amb 

l’Ajuntament de La Laguna. 

 

• L’acord entre l’entitat financera i el consistori, firmat al 

novembre de l’any passat, contempla una inversió de 180.000 

euros per part de l’Obra Social "la Caixa". 

 

 

La Laguna, 13 d’octubre de 2009. – L’alcalde de La Laguna, Fernando 

Clavijo; la directora general adjunta de la Fundació "la Caixa", Elisa Durán, i el 

director territorial de "la Caixa" a Canàries, Andrés Orozco, han inaugurat avui 

dues CiberCaixa a La Laguna, situades al Centre Ciutadà San Matías i al 

Centre Ciutadà Las Madres de Padre Anchieta, respectivament.  

 

El projecte, que s’emmarca en el programa CiberCaixa: Quedem al sortir de 

classe, consisteix en la instal·lació d’espais lúdico-educatius equipats amb 

recursos informàtics i pedagògics per a nens i nenes d’entre 4 i 14 anys.  

 



Els nous equipaments tenen com a objectiu afavorir el desenvolupament 

global d’aquestes nens i joves mitjançant la instal·lació d’aules multimèdia en 

les quals els menors puguin rebre formació no reglada i realitzar activitats 

extraescolars. 

 

Els nens que viuen en llars amb dificultats per conciliar la vida familiar i laboral 

i els qui pateixen situacions d’especial vulnerabilitat seran els principals 

destinataris de la iniciativa, impulsada  per l’Obra Social "la Caixa" en 

col·laboració amb els serveis d’Atenció al Menor de l’Ajuntament de La Laguna 

i les diferents unitats de Treball Social. 

 

La inauguració d’avui es circumscriu, concretament, a l’acord de 

col·laboració signat entre l’entitat financera i el consistori al novembre de 

2008. "la Caixa" destina 180.000 euros a la instal·lació i dotació de les dues 

aules, que se sumen a les tres ja en funcionamient ubicades a Las Palmas, 

assolint d’aquesta manera un total de cinc CiberCaixa en territori canari.  

 

Cadascun d’aquests equipaments disposarà de recursos i activitats lúdico-

educatives que fomenten l’accés a las tecnologies de la comunicació i la 

informació. A més, comptaran amb personal que disposa de la formació i la 

qualificació pertinents per treballar el desenvolupament cognitiu, afectiu i 

social dels menors, així com de recursos i activitats de caràcter lúdic i educatiu 

que fomenten l’accés a les tecnologies de la comunicació i la informació en 

espais específics.  

 

 

Tres espais integrats 

 

Les CiberCaixa de La Laguna tenen una superfície de 90 i 70 m², 

aproximadament, i consten de tres espais integrats: 

 

- Espai d’informàtica: les tecnologies de la informació i la 

comunicació ofereixen una finestra oberta al món. Des 

d’aquesta àrea, els nens i joves podran relacionar-se a través 

dels recursos informàtics.   

 

- Espai de lectura i audiovisuals: una zona equipada amb 

libres, diaris i equips audiovisuals que estaran a l’abast de tots 

els usuaris de les CiberCaixa. 

 

- Espai Infantil: una zona dotada amb mobiliari, recursos 

específics i activitats especialment dirigides als més petits. 

 



 
 

 

L’Obra Social "la Caixa", un compromís amb les Illes Canàries 
 

Amb la creació de la xarxa de CiberCaixa dins el programa Quedem al sortir 

de classe, "la Caixa" reforça el seu compromís amb les illes, on impulsa altres 

iniciatives destinades a nens i joves. Entre elles destaca CaixaProinfancia, el 

programa de superació de la pobresa infantil de l’Obra Social  "la Caixa", que, 

a Canàries, ja ha facilitat ajudes a 8.076 menors d’entre 0 i 16 anys i a les 

seves famílies.  

 

El foment de l’ocupació entre col·lectius desfavorits, 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, algunes de las prioritats estratègiques de l’Obra Social 

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

 
 

Per ampliar aquesta informació: 



Dep. Comunicació "la Caixa" 

Lolina Rosales. Telf. 928 492 984 

Sala de Premsa Multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 


