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APIP Associació per a la Promoció i 
la Inserció Professional 

• És una associació d’iniciativa social, de caràcter generalista i
sense ànim de lucre, que des de l’any 1982 col·labora amb les 
administracions públiques en el desplegament i l’aplicació de 
les polítiques actives formatives ocupacionals, solidàries i 
cíviques per a col·lectius amb risc d’exclusió.

• Està declarada d’utilitat pública des del 17 de maig de 2004 i 
inclosa al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona.

• APIP està auditada per R.O.A.C. 4.071 (Registre Oficial 
d’auditors de Comptes) i disposa de la certificació 
de qualitat ISO 9001:2000 en tots els seus 
procediments.



QUIN ÉS EL NOSTRE OBJECTIU?
• Treballem per la inclusió sociolaboral dels col·lectius 

més desfavorits i vulnerables.

• Facilitem noves oportunitats sociolaborals invertint en 
atenció a les persones, formació i inserció:  formant i 
socialitzant a les persones fem capital humà.



METODOLOGIA DE TREBALL

AUTOEXIGÈNCIA

NEGOCIACIÓ

PARTICIPACIÓ

ITINERARIS PERSONALITZATS D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL

Atenció i suport continuo durant tot el procés

TRANSVERSALITAT



APIP EN XIFRES
(Algunes xifres del 2007)

Núm. de persones en situació 
d’exclusió contractades per 
APIP i per la seva empresa 

d’inserció:
Sectors d’activitat: 

Rehabilitació i manteniment 
d’estatges, forestal i 

bugaderies:
50

núm. de persones
incorporades a programes

2.848

núm. de persones 
ateses

3.453

Núm. de 
municipis 

amb els que 
s’ha 

intervingut:

24

Número 
d’empreses 

adherides a la 
nostra borsa 
laboral  187



APIP I EL SECTOR 
MEDIAMBIENTAL 

(iniciativa d’inserció per lo econòmic)
Des de l’any 1999 hem realitzat cinc Tallers d’Ocupació en el Parc de la Serralada de 
Marina amb el col lectiu de exdrogodependents. 

En total  han participat 115 persones que han estat contractades i formades com a 
peons forestals/mediambientals.

Resultats aconseguits (1.999-2005):
5.000 Arbres plantats.

3.500 Arbustos i plantes.
118 Hectàrees intervingudes

65% d’inserció laboral al mercat ordinari

Difusió de bones pràctiques a través de la realització d’una 
avaluació externa. 



OBJECTIUS DEL PROGRAMA

1. Afavorir un procés d’inserció sociolaboral a 
través de l’aprenentatge i la qualificació de 
persones aturades exdrogodependents, 
mitjançant la seva contractació i que té com a 
conseqüència final la incorporació laboral al 
mercat de treball.

2. Realitzar una actuació de recuperació i 
manteniment d’espais naturals protegits 
d’utilitat pública en col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona.



CARACTERISTIQUES DEL 
COL·LECTIU

• Persones en situació de desfavoriment: 
exdrogodependents. 

- Toxicomania:  malaltia crònica.

- El treball social i terapèutic té com objectiu el 
que les recaigudes siguin lo mes curtes i 
esporàdiques possible, sent necessari atenció 
personalitzada constant.

- Sempre la problemàtica de la 
drogodependència es veu agreujada per altres 
problemàtiques socials i de salut.



RESUM DE LES ACTIVITATS 
D’ESPAIS NATURALS

En total s’han executat 21 projectes en una
superfície de 134 hectàrees realitzant diferents 

treballs forestals al Parc de Serralada de 
Marina i Parc del Montnegre i Corredor 

Període: Setembre 2005- Març 2008

S’han creat 9 llocs de treball, que han 
beneficiat a un total de 21 persones en exclusió



CREANT SINÈRGIES = 
MAXIMITZANT RESULTATS

Des de l’empresa es dóna suport econòmic per a la realització
d’accions  amb una doble vessant: social i mediambiental en 

el marc de la Responsabilitat Social Empresarial

Des de l’Administració: Es facilita un mercat tutelat en e
sector forestal  per afavorir la inserció sociolaboral de perso

exdrogodepenents, recluses i amb disminució psíquica

Obra social 
Fundació La Caixa. 

APIP Diputació de 
Barcelona

Des de les entitats sense ànim de 
lucre posem a disposició
La nostra experiència i bones 
pràctiques en el treball per a la 
Reinserció sociolaboral dels més 
exclosos



A MODE DE CONCLUSIONS..

* CALDRIA UNA MAJOR DEFINICIÓ DELS 
DIFERENTS NIVELLS DE TUTELA EN EL 

MERCAT, SEGONS EL PERFIL DEL 
COL·LECTIU. 

(entre el 20% i 50% cost social)



A MODE DE CONCLUSIONS..

• CONTINUAR DESENVOLUPANT I EXTENENT AQUEST 
TREBALL PER A QUE ES FACILITI LA PARTICIPACIÓ 
ECONÒMICA DELS MÉS EXCLOSOS A TRAVÉS DEL 
TREBALL.

• CAL MILLORAR EL FINANÇAMENT.

• ES REQUEREIX UN MARC ADIENT QUE FACILITI 
L’ACTUACIÓ DE LES ENTITAS D’INICIATIVA SOCIAL A 
PARTIR DE LA COMPLICITAT DE LES POLÍTIQUES 
SOCIALS I L’ENTRAMAT EMPRESARIAL.



MOLTES GRÀCIES!!

Associació per a la Promoció i la Inserció Professional

Barcelona – Saragossa – València

www.apip.org


