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La competitivitat i la innovació al servei de la inserció sociolaboral
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El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció és una empresa

Formar, ocupar i inserir són els tres eixos

on diàriament es desplacen interns i internes

és així, que els interns dels serveis exteriors

d'acció que, des del 1989, mouen el Centre

en semillibertat. Aquest tipus de tallers, únics a

han estat els artífexs de la rehabilitació de la

pública de Justícia promou la formació en oficis i el treball

d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) a

tot l'Estat espanyol, tenen per objectiu

seu de l'Escola Oficial d'Idiomes o de la nova

productiu per a persones privades de llibertat

dissenyar itineraris d'inserció sociolaboral

aproximar al màxim les condicions laborals

comissaria de policia de la localitat. Les

personalitzats per a cada intern i aproximar-lo

dels interns a les del mercat de treball, per tal

tasques desenvolupades han anat des de

així a la seva reintegració a la societat.

de millorar la seva capacitat d'inserció

lampisteria, obra, pintura o instal·lacions

El CIRE és una empresa pública del

sociolaboral.

elèctriques i de climatització. El CIRE també ha

A més dels tallers productius convencionals,

primària, trasllats d'arxius i hemeroteques i tot

Departament de Justícia, que en col·laboració
amb entitats de prestigi, proporciona als

realitzat obres en centres d'assistència

interns formació en els oficis més demandats

CIRE ha creat una nova via per ocupar els

un seguit d'obres de manteniment i adequació

pel mercat, una formació que els dóna les

interns en serveis tan fonamentals per al bon

d'espais públics.

eines per desenvolupar-se al món laboral. Això

funcionament dels centres penitenciaris com

ha permès que el 2007 el CIRE donés ocupació

són la cuina, la bugaderia, la botiga i els serveis

a 2.332 persones, 1000 persones més que el

auxiliars.

2003.
Als centres penitenciaris i educatius catalans,

Quan aquestes persones estan més properes a
la seva llibertat, tenen en els diversos serveis
del departament d'inserció del CIRE la millor

Per altra banda, els presos que es troben en

eina cap a la reinserció. És per això que el CIRE

condicions de semillibertat tenen la oportunitat

s'ha dotat de la Borsa de Treball, el pont entre el

el CIRE hi té muntades instal·lacions, a

de desenvolupar una feina a l'exterior. Des

món penitenciari i l'empresarial, que l'any

semblança de les indústries exteriors, i

d'aquesta àrea, coneguda com els Serveis

passat va facilitar que més de 1500 persones

disposa ja de 53 tallers, 14 dels quals són de

Exteriors, colles d'interns supervisats per

poguessin signar un contracte laboral, gairebé

producció pròpia, que ocupen 52.000m2 de

capatassos contribueixen a la recuperació i

1200 persones més que el 2004.

superfície. A més, compta amb una cartera de

manteniment d'espais naturals, mitjançant

335 empreses actives. En aquests tallers el

convenis amb diversos entitats. Un exemple

El compromís del CIRE és treballar per

CIRE assumeix encàrrecs empresarials en

d'aquesta col·laboració és la que duen a terme

aconseguir encàr recs d'empreses i

sectors com la fusteria, la impremta, la

grups de reclusos a l'espai natural que

Administració Pública per augmentar

serralleria, o muntatges i manipulats. Destaca

gestiona el Consorci per la Defensa de les

l'ocupació i les opor tunitats de feina

també la producció de béns i serveis per

Gavarres, en col·laboració amb la Diputació de

remunerada. És per això que el 2004 es

encàrrec del administracions públiques. Com

Girona i l'Obra Social de la Fundació la Caixa.

constitueix el seu Consell Assessor, integrat

També des dels Serveis Exteriors, cada dia

Consell General de Cambres de Catalunya,

a mostra, l'any 2007 s'han confeccionat 5
milions de carpetes, 1 milió 200 mil caixes de

pels principals agents socials catalans:

cartró, 2.400 armaris per a caixes elèctriques

més institucions confien les seves necessitats

Foment del Treball Nacional, CCOO, FEPIME,

d'obra, 600 mil peces manipulades o 300 mil

al CIRE. Aquest és el cas de l'Ajuntament de

PIMEC i UGT. I és que al CIRE es connecta el

llençols pel sistema penitenciari, entre d'altres.

Salou, on després de col·laborar amb les

valor social que representa el foment de la

brigades municipals de neteja i manteniment,

inserció sociolaboral de les persones privades

El treball productiu també té lloc en els tallers

els bons resultats han portat el consistori a

de llibertat, amb una gestió d'empresa pública

exteriors de Raïmat, Montmeló i Lliçà de Vall,

ampliar la col·laboració a d'altres camps. Tant

eficient, innovadora i competitiva.
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A LA UEA JA SOM MÉS DE

2.500
SI VOLS SER SOCI O CONEIXES ALGÚ QUE HO VOL SER,
ENVIA’NS LA BUTLLETA DE LA PÀGINA 17 OMPLERTA.

www.uea.cat

