
 
 
 

 

Nota de premsa 
 
 

L’Obra Social "la Caixa" i l’Ajuntament de 
Barcelona inauguren una CiberCaixa 

escolar al barri de Can Baró 
 
 

• CiberCaixa: Quedem després de classe és un programa 
d’acollida per a nens i nenes d’entre 5 i 14 anys que els 
ofereix un entorn educatiu no formal en horari extraescolar i 
períodes de vacances.   

 
• Els infants que viuen en llars amb dificultats per conciliar la 

vida familiar i laboral i els que pateixen situacions d’especial 
vulnerabilitat són els principals destinataris de la iniciativa, 
impulsada per l’Obra Social "la Caixa" i l’Ajuntament de 
Barcelona. 

 
• El conveni del programa CiberCaixa: Quedem després de 

classe comporta una inversió de 360.000 euros per part de "la 
Caixa" i una aportació anual de 160.000 euros per part de 
l’Ajuntament de Barcelona, i la posada en marxa de quatre 
espais similars a la Ciutat Comtal: el primer, situat al barri de 
Bon Pastor, està en funcionament des del juny de 2008; el 
segon, a La Verneda, des d’octubre de 2009, i el tercer, a Nou 
Barris, des del maig de 2010. 

 
• Durant els matins, i mentre els nens són a l’escola, les 

instal·lacions de la CiberCaixa estaran a disposició de tots 
els veïns del barri per a l’organització de diferents tipus 
d’activitats per a adults.  

 
 

Barcelona, 14 de maig de 2012. − La regidora del Districte d'Horta, Francina 
Vila; la Regidora de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats de 
l'Ajuntament de Barcelona, Irma Rognoni; i el director de l’àrea d’integració 
social de la Fundació "la Caixa"; han inaugurat avui una nova CiberCaixa 
escolar a la Ciutat Comtal, situada al Casal de Barri Can Baró. 
 



Aquesta instal·lació és fruit del conveni de col·laboració signat l’any 2007 
entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Obra Social "la Caixa" amb el propòsit 
de posar en marxa el programa CiberCaixa: Quedem després de classe a la 
capital catalana. L’acord es concreta en la instal·lació de quatre d’aquests 
equipaments a la Ciutat Comtal, el primer dels quals, situat al CEIP Bernat de 
Boïl, al barri de Bon Pastor, està en funcionament des del juny de 2008, el 
segon, ubicat al barri de La Verneda, des d’octubre de 2009, i el tercer a Nou 
Barris des del maig de 2010. 
 
Aquesta iniciativa impulsada per l’Obra Social "la Caixa" té com a finalitat 
afavorir el desenvolupament global dels menors barcelonins a través de la 
instal·lació d’aules multimèdia educatives en diferents punts de Barcelona 
per tal que aquests nens puguin rebre formació no reglada i realitzar activitats 
extraescolars.  
 
Els infants que viuen en llars amb dificultats per conciliar la vida familiar i 
laboral i els que 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 Barcelona. Més concretament, aquest 
projecte s’adreça a infants d’entre 5 i 14 anys amb famílies en situació de 
vulnerabilitat social i/o amb dificultats per conciliar la vida laboral i familiar:  
 

- Menors que estan molt de temps sols fora de l’horari escolar, sense 
adults cuidadors de referència i/o amb famílies monoparentals.  

- Menors amb especials dificultats de relació.  
- Menors amb pares que sol·liciten suport per desenvolupar la seva 

tasca educativa.  
- Menors provinents de famílies en situació de vulnerabilitat social.  

 
El conveni signat entre l’Obra Social "la Caixa" i l’Ajuntament de Barcelona per 
al desenvolupament del programa CiberCaixa: Quedem després de classe 
comporta una inversió de 360.000 euros per part de l’entitat financiera. 
L’Ajuntament de Barcelona, d’altra banda, facilitarà els espais i els recursos 
humans, que suposen 160.000 euros anuals per a la instal·lació de les 
Ciberaula; proporcionar els recursos humans necessaris pels seu 
funcionament: monitors, manteniment, neteja, etc., així com també assumirà el 
cost de subministraments generals i material necessari pel bon funcionament 
de les activitats. 
 
La CiberCaixa de Can Baró comptarà amb personal que disposa de la 
formació i la qualificació pertinents per treballar el desenvolupament cognitiu, 
afectiu i social dels menors. La CiberCaixa disposarà, a més, de recursos i 



activitats de caràcter lúdic i educatiu que fomentin l’accés a les tecnologies de 
la comunicació i la informació en espais específics.  
 
A banda, i com ja succeeix a la resta de CiberCaixa escolar de Barcelona, 
mentre els nens siguin a l’escola les instal·lacions estaran a disposició de tot el 
barri per a l’organització de diferents tipus d’activitats per a adults, com ara 
cursos d’alfabetització digital.   

 
Aquesta nova CiberCaixa estarà ubicada en el Casal de barri El Pirineu de 
Can Baró, que promou la vida social i associativa organitzant activitats 
culturals, científiques, artístiques o d'esbarjo per a totes les edats i cedint 
espais. El casal, ubicat en el recinte de l'antiga escola ‘Pirineus’, pretén ser un 
espai transformador per potenciar la convivència i el lleure al barri de Can 
Baró. A més a més, l'equipament acull a diverses entitats del barri, que 
realitzen les seves activitats i que, alhora, són les gestores de l'equipament, 
potenciant el teixit associatiu.” 
 
Tres espais integrats 
 
Cadascuna de les aules CiberCaixa té una superfície d’entre 40 i 60 metres 
quadrats i consta de tres espais integrats: 
 

− Espai d’informàtica: les tecnologies de la informació i la comunicació 
ofereixen una finestra oberta al món. Dins d’aquesta àrea, els nens i els 
joves podran relacionar-se a través dels recursos informàtics. 

 
− Espai de lectura i audiovisuals, equipat amb material bibliogràfic (llibres, 

diaris i equips audiovisuals per potenciar a lectura, la imaginació i la 
comunicació que estaran a l’abast de tots els usuaris de les CiberCaixa. 

 
− Espai infantil: una zona dotada amb mobiliari, recursos específics i 

activitats especialment adreçades als més petits. 
 
La inauguració de la CiberCaixa constituirà, en definitiva, un espai a disposició 
de la població de Can Baró en general i dels més petits en particular. 
 
Un compromís amb les necessitats socials 
Les polítiques locals d’infància i adolescència impulsades per l’Ajuntament de 
Barcelona tenen la voluntat d’articular-se a partir de quatre grans criteris 
rectors: 
 
 
 



1. La participació social dels infants. 
2. La igualtat d’oportunitats per a tots els infants i adolescents, amb 

independència dels seus orígens, circumstàncies socials i entorns 
familiars o convivencials de referència. 

3. La pluralitat de contextos socioeducatius (escola, famílies, entitats, 
territori, lleure) 

4. La qualitat dels serveis d’infància, amb els equips professionals i els 
recursos infraestructurals i econòmics necessaris. 

 
 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 ncontreras@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Departament de premsa Ajuntament de Barcelona 
Bàrbara Soler: 93 402 32 50 / 686 85 12 46 bsolerc@bcn.cat 
 
Sala de premsa multimèdia   
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
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