
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra missió 

CIRE 
La formació i el treball  

al servei de la reinserció 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) és l’empresa 

pública del Departament de Justícia que té com a objectiu fonamental 

la reinserció de les persones privades de llibertat mitjançant la 

formació en oficis i el treball productiu, d’acord amb la Llei del 

Parlament de Catalunya 23/2009, de 23 de desembre.  

El CIRE disposa de prop de 

70 tallers productius a tot el 

territori català, on més de 

150 empreses ja confien en 

nosaltres. 

Encarregant-nos béns i 

serveis, contribueixen a la 

reinserció d’un col·lectiu en 

risc d’exclusió social,  

com és el penitenciari.  

CP Centre Penitenciari 

Barcelona 

Tarragona 

Girona 

Lleida 

• CP Girona 
• CP Figueres 

 

• CP Tarragona 

• CE Can Llupià 
• CE Alzina 
• CE Folch i Torres 

• CP Ponent 
• TE Raïmat 
• CE El Segre 

 
 

• CP Homes de Bcn 
• CP Dones de Bcn 
• CP Joves 
• CP Quatre Camins 
• CP Lledoners 
• CP Brians 1 
• CP Brians 2 

CE Centre Educatiu 

TE Taller Exterior CIRE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE D’INICIATIVES PER A LA REINSERCIÓ
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El procés d’inserció del CIRE 

es concep d’una manera 

integral, conjugant Formació, 

Ocupació i Inserció (FOI).  

Els interns adquireixen hàbits 

laborals i competències 

professionals, alhora que es 

capaciten en oficis altament 

requerits pel mercat de treball.  

Mitjançant una feina 

remunerada tant als tallers 

productius com als serveis 

exteriors, els interns 

aconsegueixen experiència per 

integrar-se al món laboral. 

 



Formació en oficis 

Amb el suport del Departament de Treball i en col·laboració amb 
entitats de prestigi, el CIRE forma cada any a més de 2.000 interns 
en els oficis més demandats pel mercat de treball.  
 
 
 
 

Formació 

 

El CIRE concep la formació com a 
professionalitzadora, pràctica i útil. Certificada 
per entitats de prestigi, és prèvia a la 
incorporació a la feina, tot i que no perd el seu 
protagonisme durant tot el procés de 
reinserció de l'intern. El CIRE treballa per 
dotar els interns d'una formació en oficis 

adequada a les demandes del mercat de treball, que reclama 
professionals preparats en sectors com la restauració, la construcció o 
els serveis. 
 

       

Sectors Especialitats 

Agrari - Horticultor 

Automoció  - Mecànic de vehicles lleugers 

Comerç - Mosso de magatzem i reponedor pintor  

Edificació i obres públiques 
  

- Enrajolador, paleta, lampista, mantenidor reparador d'edificis, col·locador 
de panells de cartró-guix i similars, instal·lador de gas 

Indústria de fusta i suro - Operador d'especejament de fusta i taulers, fuster  

Indústries pesades i construcció 
metàl·liques 

- Soldador d'estructures metàl·liques lleugeres 

Indústries gràfiques - Impressor de serigrafia  

Indústries tèxtils de pell i cuiro - Maquinista de confecció industrial 

Instal·lació i manteniment - Instal·lador de climatització  

Muntatge i instal·lació - Electricista d'edificis  

Sanitat - Auxiliar d'infermeria en geriatria 

Serveis a la comunitat - Perruquer  

Serveis a les empreses - Informàtica de l'usuari  

Turisme i Hosteleria -  Ajudant de cuina, cambrer de restaurant i bar 



 
 

Ocupació 

 

Tallers 
 
El treball està íntimament relacionat amb aspectes educatius, 
formatius, de tractament i, en conseqüència, ha de formar part d’un 
procés integral de reinserció laboral i social, adaptat a les limitacions i 
capacitats dels interns. 
 
El CIRE disposa d’aproximadament 60.000m2 d’instal·lacions 
distribuïdes en 15 centres de treball arreu del territori català. Gràcies 
a una formació prèvia, certificada per entitats de prestigi, més de 
4.000 interns estan capacitats per donar servei a les demandes de tot 
el teixit productiu català en múltiples sectors. 
 
Alhora que fomenta la reinserció, el CIRE esdevé un servei auxiliar 
que permet donar continuïtat al món empresarial català  i contribueix 
que part de la producció industrial es quedi al nostre país. 
 
Tipologia de Tallers 
 

• Muntatge industrial 

• Confecció 

• Bugaderia 

• Fusteria 

• Serralleria 

• Impremta 

• Made in CIRE 

 
 

• Muntatge industrial 
 

 
 

El CIRE des de fa gairebé 20 anys té 
com clients moltes empreses dels sectors 
de l'automòbil i l'elèctric. 
 



Als tallers penitenciaris, el CIRE és capaç de dur a terme muntatges 
per a l'automoció, quadres elèctrics, assemblatge de peces, control 
de qualitat i manipulació de la producció. 
 
Entre altres, també hi fabriquen cabines de WC per a trens d'alta 
velocitat, es munten depuradores per a piscines, es manipulen 
connexions elèctriques i es verifiquen peces. 
 
 
 

• Confecció 
 
 

 
 

 
El CIRE confecciona roba plana i 
uniformes per al sector sanitari i el de la 
restauració, alhora que s'ha especialitzat 
en la confecció tèxtil industrial.  
 

Als centres penitenciaris d'Homes de Barcelona, Quatre Camins, 
Brians 2, Lledoners i Ponent es fan també treballs de serigrafia i 
manipulat del producte acabat.  
 
 
 
 
 
 

• Bugaderia 
 
 

 

El CIRE disposa de CIRENET, un servei 
integral de rentat i confecció de roba per 
al teixit empresarial català.  
 
Amb 4 bugaderies industrials de mitjana 
producció, amb capacitat per rentar 

14.000kg de roba diàriament i 3 tallers de confecció estratègicament 
ubicats als centres penitenciaris del territori, les instal·lacions del 
CIRE estan preparades per rentar i confeccionar tant roba plana com 
uniformitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

• Fusteria 
 

 
 
 
 
El CIRE fa una part del mobiliari de les 
escoles públiques catalanes.  
 
Als tallers de les comarques de Ponent es 
fabriquen pupitres, cadires o armaris, així 

com caixes de fusta i cartró per al sector vitivinícola i alimentari i 
palets i palots per a la indústria, entre molts altres productes.  
   
 

• Serralleria 
 
 

 
 
 
 
Els interns que es formen i treballen als 
tallers de producció pròpia de Quatre 
Camins i Raïmat fabriquen llits i altres 
equipaments per als centres penitenciaris 
catalans, així com papereres i bancs 

destinats a mobiliari urbà.  
 
A més, també solden maquinària auxiliar per transportar fruita per al 
sector agrícola.  
 
   
 

• Impremta 
 

Les impremtes del CIRE estan preparades per realitzar treballs tant 
en òfset com en digital, en diferents formats, gramatges i tintes. El 
CIRE està especialitzat en papereria corporativa (publicacions, 
targetes, material d’oficina) i muntatges per a les arts gràfiques.  
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http://geco.gencat.intranet/portal/site/Justicia/menuitem.51bb51de98b3c1b6bd6b6410b0c0e1a0/?vgnextoid=07904277519c5310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=07904277519c5310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&gccnoice=1&vgnextnoice=1#FW_contingut#FW_contingut�
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• Made in CIRE 
 

 
 
 
 
 

Made in CIRE és una marca pròpia que 
llança al mercat productes elaborats 
íntegrament als centres penitenciaris 
catalans per donar a conèixer i prestigiar 

el treball penitenciari. 
 
 

Serveis exteriors 

 

Els interns que es troben en condicions de semillibertat tenen la 
oportunitat de desenvolupar una feina a l’exterior en oficis 
demandats pel mercat laboral. 
 
Les colles externes porten a terme obres de manteniment, pintura, 
instal·lacions, trasllats o condicionament d'espais naturals per a 
centres d’atenció primària o escoles d’educació primària, entre 
d'altres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Inserció Sociolaboral 

El procés d'inserció es concep d'una manera integral, conjugant 
formació, ocupació i inserció (FOI). Els interns adquireixen hàbits 
laborals i competències professionals, alhora que es capaciten en 
oficis altament requerits pel mercat de treball. Mitjançant una feina 
remunerada als tallers productius, serveis interiors i exteriors, els 
interns aconsegueixen experiència per integrar-se al món laboral. 
 
Pel que fa a la inserció, el CIRE col·labora activament amb el tercer 
sector, ja que és necessària la complicitat de tots els agents socials 
per dotar de segones oportunitats al col·lectiu intern. 
 
Per completar el procés d’inserció, el CIRE necessita també la 
col·laboració de tots els agents socials i és per aquest motiu que 
anualment estableix convenis amb diverses entitats amb l’objectiu de 
sumar esforços i multiplicar les possibilitats d’inserció de les persones 
privades de llibertat. 
 
El CIRE ofereix una activa Borsa de Treball tant als interns dels 
centres penitenciaris i educatius catalans com a les empreses. 
 

Desenvolupament personal i professional 

El nostre equip elabora un diagnòstic personalitzat per millorar les 

possibilitats d’inserció sociolaboral dels interns. 

Borsa de treball 

El pont entre el món penitenciari i el món empresarial. 



 

 
Servei d’estrangeria 
 
Les ofertes laborals disposen d’un assessorament integral en 
normativa d’estrangeria.  
 
Formació a mida 
 
Oferim formació a mida específica per a cada lloc de treball. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El model CIRE 

El CIRE disposa de prop de 70 tallers productius a tot el territori 
català, on més de 150 empreses ja confien en nosaltres encarregant-
nos béns i serveis, contribueixen a la reinserció d’un col·lectiu en risc 
d’exclusió social, com és el penitenciari.  
 
El procés d’inserció del CIRE es concep d’una manera integral, 
conjugant Formació, Ocupació i Inserció (FOI). Els interns adquireixen 
hàbits laborals i competències professionals, alhora que es capaciten 
en oficis altament requerits pel mercat de treball.  
 
Mitjançant una feina remunerada tant als tallers productius com als 
serveis exteriors, els interns aconsegueixen experiència per integrar-
se al món laboral. 
 
Pel que fa a la Formació, aquest 2012 hem format a més de 2.000 
persones en oficis demandats amb certificacions reconegudes per 
entitats de prestigi en el mercat de treball (restauració, bugaderia, 
confecció industrial, serveis a les persones...).  
 
Pel que fa a la Ocupació, hem donat ocupació a 3.727 persones 
aquest 2012. Pel que fa a la Inserció, aquest 2012 hem aconseguit 
que se signessin 777 contractes de treball.  
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