
Dóna’ns alguna cosa millor a fer

Centre dCentre d’’Iniciatives per a la ReinserciIniciatives per a la Reinsercióó
El mercat social del medi ambient i la gestió dels 

espais naturals.



El Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció (CIRE) és una empresa 
pública del Departament de Justícia 
amb l‘objectiu:

Facilitar la reinserció
sociolaboral de les persones 

sota mesura judicial.

Oficines centrals: Gran de Gràcia, 226



“L’ocupació i la formació són el millor instrument per 
la reinserció social”

FormaciFormacióó OcupacionalOcupacional

InserciInsercióó

TreballTreball Treball Interior en els Centres PenitenciarisTreball Interior en els Centres Penitenciaris
Treball Exterior als Centres PenitenciarisTreball Exterior als Centres Penitenciaris



Obra i manteniment: 
lampisteria, fusteria, 
pintura, electricitat 

Serveis generals: 

Treballs forestals:

Fiscalies.
Jutjats.
Escoles.
Edificis públics: ajuntaments, conselleries, casernes, propis              

Centres Penitenciaris i altres dependències del Departament de 
Justícia.

Manteniment de platges
Trasllats i mudances
Neteges industrials
Muntatge de fires i congressos 

Manteniment de línies elèctriques (FECSA-ENDESA), 
Conservació de manteniment de lleres (ACA), 
Franges perimetrals d’urbanitzacions (27 Ajuntaments, 3 

Consells Comarcals, 2 Consorcis), 
Convenis amb Diputacions i amb la Direcció General de Medi 

Ambient per la realització de diferents programes de conservació i 
manteniment d’espais forestals

TREBALL EXTERIOR





(Des del 2005)

Acord de Col·laboració



35500.000 €2008

60700.000 €2007

54600.000 €2006

Persones OcupadesImport del conveni



• Les empreses d’inserció han de disposar 
dels mateixos recursos econòmics, 
humans i tècnics que altres empreses, per 
assegurar la seva competitivitat.



• És necessari disposar d’infraestructura 
adequada.



• El CIRE ha invertit 400.000 € en equipament.

• Un lloc de treball d’inserció forestal = 7.000€
d’inversió.



Oportunitats de negoci
Accés a les administracions.
Compliment de la llei.



• El 90% dels participants es formen en 
tallers d’ocupació.

• 6 mesos d’aprenentatge pràctic

• 1.000 h. de treball forestal
• 50 h. de formació en prevenció de riscos 

laborals 
• 25 h. d’orientació i inserció laboral.



A través del programa s’ha format a 145  
persones com a:

• Peons forestals
• Oficials forestals
• Capatassos forestals



Persones amb poca o nul·la experiència professional, escassa formació i 
falta d’habilitats i actituds laborals.

En ocasions, pateixen malalties i el 80% havien presentat problemes de 
toxicomanies. 

Els treballadors seleccionats són els que tenen més dificultat d’inserir-se en 
el treball normalitzat.

OCUPACIÓ ANTERIOR

cap 
experiència 

29%
atur 
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FORMACIÓ

sense graduat 
escolar 
50%

alfabetització 
 40 %

graduat escolar 
30%



El programa permet una magnífica qualificació professional (estem     
treballant per l’obtenció del reconeixement i homologació curricular a 
través del Departament de Treball i el Departament d’Ensenyament).

Facilita per derivar al mercat laboral normalitzat.

Permet una visualització positiva del col·lectiu.

Disposa de llocs de treball per persones de molt difícil inserció.

Resultats molt positius de la feina realitzada.



www.cirecat.net


