
 

 

 

Nota de premsa 

 

L’Obra Social ”la Caixa” i el Departament de 
Justícia impulsen la CiberCaixa Penitenciària per 

introduir els interns en les noves tecnologies 
 

• L’Obra Social ”la Caixa” treballa en la posada en marxa un projecte 
adreçat a l’ensenyament d’informàtica als interns del Centre 
Penitenciari Joves de Barcelona   

 
 

• Una trentena de persones grans, membres de l’Associació de Gent 
Gran Voluntària en Ciència i Cultura, Informàtica i Àmbit Social 
(ASVOL), ensenyaran noves tecnologies als interns, potenciant la 
interacció i l’intercanvi d’experiències entre generacions  

 
 
Barcelona, 21 de abril de 2010.- La consellera de Justícia, Montserrat Tura, i el 
director general de la Fundació “la Caixa”, Jaume Lanaspa, han signat aquest matí a 
Barcelona un projecte per impulsar les noves tecnologies entre la població reclusa. 
Mitjançant aquest conveni, al Centre Penitenciari de Joves s’instal·larà una 
CiberCaixa: un espai que compta amb un equipament complet de 12 equips 
informàtics, impressora, escàner i canó projector. En aquest nou espai, una trentena 
de persones grans voluntàries de l’Associació de Gent Gran Voluntària en Ciència i 
Cultura, Informàtica i Àmbit Social (ASVOL), impartiran cursos i tallers d’informàtica als 
joves interns en procés de reinserció sociolaboral. 
 

Balanç positiu 
 
El Programa CiberCaixa, de la Obra Social "la Caixa" que ja ha estat implantat a tres 
centres penitenciaris l’Estat espanyol, ha donat resultats molt positius. Així, el nivell 
d’interès i atenció per part dels interns ha estat molt elevat, amb una assistència de 
pràcticament el 100%. El programa ha estat de gran utilitat en la millora de 
l’autoestima dels interns a través de l’aprenentatge i sobretot, en la millora de 
l’assimilació de coneixements dels interns que no han anat a l’escola, així com uns 
bons resultats en l’aprenentatge de les noves tecnologies.  
 
 
CiberCaixa Solidària 
 
La iniciativa CiberCaixa Solidàries crea un espai en què els alumnes dels cursos 
d’apropament a les noves tecnologies de la gent gran es converteixen en monitors, i 
aporten la seva dedicació, valors i coneixement a altres col·lectius socials. D’aquesta 
manera, a més, els cibergrans desenvolupen un rol social actiu, i transmeten la seva 
experiència de vida a persones en situació d’exclusió social. Les CiberCaixa Solidàries 



als centres penitenciaris tenen per objectiu crear un espai de trobada que faciliti la 
integració de la població privada de llibertat a la nostra societat. 
 
Els objectius principals d’aquest programa són el de potenciar el paper actiu de la gent 
gran, cobrir les necessitats socials a partir de les aportacions 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 
els interns de centres penitenciaris, afavorir el sentiment d’utilitat social de la gent gran 
i millorar les relacions intergeneracionals. 
 
Inserció social dels interns 

”la Caixa”  impulsa, a més, la formació professional d’interns que compleixen l’últim 
període de la condemna amb l’objectiu de facilitar-ne la incorporació al mercat laboral 
quan recobrin la llibertat  a través del Programa de Formació Laboral. Entre els anys 
2005 i 2010, l’Obra Social ”la Caixa” haurà finançat 1.292 formacions a interns de 
centres penitenciaris catalans, i més de 3.000 formacions a centres de la resta 
d'Espanya.  

L’Obra Social “la Caixa”, amb la gent gran de Catalunya 

  
L'Obra Social "la Caixa" desenvolupa el seu Programa de Gent Gran a 209 centres de 
Catalunya, amb l'objectiu de promoure el benestar, l'autonomia i la participació de les 
persones grans. Són 63 esplais propis i 146 conveniats amb les administracions.  
  
L'any 2009 més de 331.764 persones grans van participar en les diferents activitats, 
destinades a fomentar un envelliment actiu, tant tallers i conferències, com de formació 
en noves tecnologies o de participació social i voluntariat.  
  
Pel que fa a les CiberCaixa, n'hi ha 195 d'instal·lades als centres de gent gran de 
Catalunya, on s'hi imparteixen els cursos de Informática i comunicació a l'Abast. Des 
del 1998 fins al 2010 s'han realitzat més de 8.000 tallers dels que han participat més 
de 130.000 usuaris.  
 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   
Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 
 

 


