
  

 
 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Until the great mass of people shall be filled with the sense of responsibility for 

each other’s welfare, social justice can never be attained" - Helen Keller 
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RESUM  

Amb aquest treball de recerca, pretenc conèixer la realitat referent a la reinserció 

laboral de les persones que han passat pel centre penitenciari. Per a dur-ho a 

terme, partint de la hipòtesi de que les persones amb antecedents penals tenen 

moltes dificultats a l’hora de reincorporar-se al món laboral, he desenvolupat 

quatre línies d’investigació: un anàlisi de la normativa legal, una recerca de les 

feines en què s’exigeix el Certificat d’Antecedents Penals, un estudi teòric i pràctic 

d’entitats que treballen la reinserció i una creació de propostes a la societat per 

com podríem millorar entre tots el greu problema. Aquest treball mostra que la 

població reclusa no ho té fàcil per a entrar al mercat laboral i que per a evitar-ho, 

és fonamental que treballem tots junts; ja que per a poder donar-los segones 

oportunitats, tant les entitats, com els experts, la societat i per suposat, els propis 

interns, hem d’actuar conjuntament.  

 

ASTRACT 

With this research, I expect to know the reality regarding the reinsertion of the 

people who have gone through prison. To carry it out, based on the hypothesis 

that people with criminal records have many difficulties in getting back into the 

working environment, I have developed four lines of research: an analysis of legal 

regulations, one search for jobs in which the Criminal Background Certificate is 

required, a theoretical and practical study of entities that work for reintegration and 

a creation of proposals to society, as how we could improve among all the serious 

problem. This paper shows that the inmate population does not have it easy to 

enter the labor market and to avoid it, it is fundamental that we work together; 

because to give them second opportunities, both entities, experts, society and, of 

course, prisoners, must act together. 
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1. INTRODUCCIÓ 

A la nostra societat, una persona amb antecedents penals té dificultats a l’hora 

de reincorporar-se al mercat laboral? La gent està preparada per rebre i 

acceptar a tots aquells que anys enrere han comès algun delicte?  

Personalment, penso que estem preparats per acceptar a aquells que ens han 

mentit, traït o enganyat, però alhora no som capaços d’ajudar a tots aquells que 

més ens necessiten. És evident que no estem parlant del mateix grau d’error, 

però tots som persones i ens necessitem els uns als altres per afrontar les 

situacions difícils i poder tirar endavant.  

Considero que hauríem de dedicar la nostra energia a preocupar-nos de què 

totes aquelles persones que hagin passat per la presó, rebin una segona 

oportunitat i tornin a sentir-se part de la societat, perquè estic segura que ningú 

de nosaltres vol viure en un món on no estigui permès construir un nou futur.   

Amb aquest treball, m’agradaria respondre a aquestes preguntes i d’altres que 

aniran sorgint a mesura que avanci la recerca. També voldria demostrar si la 

hipòtesi següent és certa: “Les persones amb antecedents penals tenen moltes 

dificultats a l’hora de reincorporar-se al món laboral”.  

Els objectius que em proposo assolir al llarg de la realització d’aquest treball de 

recerca són els següents: conèixer la normativa relativa a la reinserció de les 

persones que han passat pel centre penitenciari, entendre el funcionament 

d’entitats que treballen amb presos per ajudar-los a reinserir-se al món laboral, 

veure el punt de vista d’una persona amb antecedents, aprendre el 

funcionament del certificat d’antecedents penals i per últim, proposar com la 

societat podria ajudar en aquest procés de reinserció.  

El treball de recerca que presento a continuació, ha tingut present durant tot el 

procés d’elaboració, els objectius i hipòtesis esmentats anteriorment.  
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2. MARC TEÒRIC 

El marc teòric es divideix en tres grans parts, que són les següents: 

El primer apartat, titulat “Antecedents penals”, s’ha creat amb la finalitat 

d’introduir i de contextualitzar el sector penitenciari per a fer més entenedora 

totes les altres parts del treball. És per això que he optat per explicar què són, 

com es cancel·len, les seves conseqüències i la publicitat que se’n fa d’ells.  

Amb la segona secció, anomenada “Certificat d’Antecedents Penals” no només 

pretenc investigar el funcionament d’aquest document i tots els respectius 

aspectes que l’engloben, sinó que també identificaré totes les feines que 

demanen la presentació del CAP a Catalunya.  

A l’últim capítol del marc teòric, “Entitats que treballen la reinserció de presos”, 

presentaré tres entitats que treballen la reinserció de les persones amb risc 

d’exclusió social, així com ho són aquells que han passat pel centre 

penitenciari. Aquestes són el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, el Projecte 

Home i el Programa Reincorpora de l’Obra Social “la Caixa”.  
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2.1 ANTECEDENTS PENALS 

Per a l’elaboració d’aquest treball, és necessari entendre abans el concepte 

d’antecedents penals, que és la constància oficial de què una persona ha sigut 

condemnada per haver comés algun delicte. 

Quan es dicta una sentència de condemna, des dels jutjats, s’envia tota la 

informació al Registre Central de Penats i Rebels per a la seva inscripció i a 

partir d’aquest moment en els fitxers del Ministeri de Justícia, a aquell subjecte 

li constarà un antecedent penal. 

El Registre Central de Penats i Rebels és l’arxiu on es troben tots els 

antecedents penals, exceptuant les condemnes a menors d’edat i els 

antecedents policials. Per tant, només s’inscriuen les condemnes a una 

persona major de 18 anys, per un delicte comès a Espanya o per un espanyol 

en algun altre país de la Unió Europea. El registre s’encarrega d’arxivar el 

document per més tard poder-lo facilitar al propi subjecte o als seus 

representants legals. En aquests dos casos, la petició ha d’estar prèviament 

justificada; ja que és de caràcter privat. En aquest document hi figura:  

- Nom i cognoms 

- Document nacional d’identitat 

- Nom i cognoms dels progenitors 

- El delicte per el qual se l’ha condemnat 

- La duració de la condemna 

La informació inclosa en aquest document varia entre països i fins i tot entre 

jurisdiccions pertanyents a un mateix país. Tot i que en la majoria d’estats 

s’enumeren tots els delictes penals i també les infraccions de trànsit, com ara 

excés de velocitat, hi ha països on es limiten a inscriure els casos en els que 

l'individu s'ha declarat culpable o ha estat declarat culpable per un tribunal. Ara 

bé, també podem trobar regions en les que s’inclouen detencions, càrrecs 

acomiadats, càrrecs pendents i càrrecs dels quals l'individu ha estat absolt. 
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2.1.1 CANCEL·LACIÓ DELS ANTECEDENTS PENALS 

Els antecedents penals poden cancel·lar-se; és a dir, tots aquells particulars 

que hagin complert la seva condemna, tenen el dret a obtenir la cancel·lació 

dins dels terminis que marca la llei. Tot i així, per a poder procedir a la 

cancel·lació d’aquests, s’han de complir els requisits que s’anomenen a l’article 

136 del Codi Penal, realitzat l’any 2003 per la LO 15/2003, del 25 de novembre, 

que modifica la LO 10/1995, del 23 de novembre1.  

Analitzant el primer punt de l’article, podem veure que un dels condicionants és 

tenir satisfetes les responsabilitats civils provinents de la infracció.  Per a fer-ho, 

sovint és suficient estar al dia amb els pagaments que han sigut senyalats pel 

jutge i a la vegada tenir una garantia suficient respecte a la quantitat aplaçada.  

En el segon punt de l’article 136, podem veure que depenent de la gravetat de 

la condemna atorgada, la llargada de temps que ha de transcórrer per a poder 

cancel·lar els antecedents penals és una o una altra. Per a saber quants anys 

han de passar, s’ha elaborat una classificació dels delictes, separant-los en tres 

categories: la primera és les penes greus, en les que el subjecte no pot 

delinquir durant els cinc primers anys després de l’estada al centre penitenciari; 

el segon és penes menys greus, en les que el subjecte no pot cometre cap 

delicte durant tres anys; i per últim, les penes lleus, en les que el subjecte no 

pot ser declarat culpable durant els primers dotze mesos.  

                                                           
1 Los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del  

Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes     

penales, previo informe del juez o tribunal sentenciador. 1. Para el reconocimiento de este 

derecho serán requisitos indispensables: 1º Tener satisfechas las responsabilidades civiles 

provenientes de la infracción, excepto en los supuestos de insolvencia declarada por el juez o 

tribunal sentenciador, salvo que hubiera mejorado la situación económica del reo. No obstante 

lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso previsto en el artículo 125 será suficiente que el 

reo se halle al corriente de los pagos fraccionados que le hubieran sido señalados por el juez o 

tribunal y preste, a juicio de éste, garantía suficiente con respecto a la cantidad aplazada.2º  

Haber transcurrido, sin delinquir de nuevo el culpable, los siguientes plazos: seis meses para 

las penas leves; dos años para las penas que no excedan de 12 meses y las impuestas por 

delitos imprudentes; tres años para las restantes penas menos graves; y cinco para las penas 

graves. 

 



  

5 
 

Aquesta classificació va ser reformada l’1 de juliol del 2015 i després de la seva 

revisió, el resultat va ser el següent.  

- Penes greus: estada dins la presó permanent, estada dins la presó superior a 

cinc anys, la inhabilitació absoluta, les inhabilitacions especials per un temps 

superior a cinc anys, la suspensió d’ocupació o de càrrec públic per un temps 

superior a cinc anys, la privació del dret a conduir vehicles de motor i 

ciclomotors per un temps superior a vuit anys, la privació del dret de tinença i 

control d’armes per un temps superior a vuit anys, la privació del dret a residir a 

determinats llocs o acudir a ells durant un temps superior a cinc anys, 

prohibició d’aproximar-se a la víctima, als seus familiars o a altres persones 

que determini el jutge o el tribunal, durant un temps superior a cinc anys, la 

prohibició de comunicar-se amb la víctima, amb els seus familiars o amb altres 

persones que determini el jutge o el tribunal, durant un temps superior a cinc 

anys i la prohibició de la pàtria potestat.  

- Penes menys greus: estada dins la presó des de tres mesos fins a cinc anys, 

les inhabilitacions especials, la suspensió d’ocupació o de càrrec públic fins a 

cinc anys, la privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors des d’un 

any i un dia a vuit anys, la privació del dret a la tinència i control d’armes des 

d’un any i un dia a vuit anys, la inhabilitació especial per exercir en una 

professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per la tinència 

d’animals des d’un any i d’un dia a cinc anys, la privació del dret a residir en 

determinats lloc o acudir a elles, des de sis mesos fins a cinc anys, la prohibició 

d’aproximar-se a la víctima, als seus familiars o a altres persones que determini 

el jutge o el tribunal, des de sis mesos fins a cinc anys, la prohibició de 

comunicar-se amb la víctima, amb els seus familiars o amb altres persones que 

determini el jutge o el tribunal, des de sis mesos fins a cinc anys, la multa de 

més de tres mesos, la multa proporcional, qualsevol que sigui la seva quantia i 

els treballs en benefici de la comunitat des de trenta i un dies a un any.  

- Penes lleus: la privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors des 

de tres mesos fins a un any, la privació del dret a tinència i control d’armes des 

de tres mesos fins a un any, la inhabilitació especial per a exercir en una 

professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per la tinència 
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d’animals des de tres mesos fins a un any, la prohibició del dret a residir en 

determinats llocs o acudir a ells, durant un temps inferior a sis mesos, la 

prohibició d’aproximar-se a la víctima, a la seva família o a altres persones que 

determini el jutge o tribunal, des d’un mes a menys de sis mesos, la prohibició 

de comunicar-se amb la víctima, amb els seus familiars o amb altres persones 

que determini el jutge o tribunal, des d’un mes a menys de sis mesos, una 

multa fins a tres mesos, la localització permanent des d’un dia fins a tres mesos 

i els treballes en benefici de la comunitat des d’un fins a trenta dies.  

Per obtenir la cancel·lació, se l’ha de sol·licitar abans al Ministeri de Justícia a 

través d’un informe. Per a la realització d’aquest hi ha un seguit d’instruccions: 

El primer requisit que demanen és que el document s’ompli a màquina i amb 

lletres majúscules per a facilitar la seva lectura. El segon condicionant és que 

juntament amb l’imprès, s’entregui la següent informació: Si el titular és 

espanyol o estranger, s’ha de presentar el document original o una fotocopia de 

la targeta de residència (DNI / NIE) o del Passaport. Si la sol·licitud es 

presentada personalment per una altra persona que representa a l’interessat, 

s’ha d’acreditar la seva identitat i a més s’ha d’entregar el carnet d’identitat del 

representat i l’informe original que acredita la seva representació. Per exemple, 

un document públic autoritzat per un notari, entre d’altres.  

El tercer requisit és que quan es sol·liciti la cancel·lació respecte una persona 

jurídica, s’ha d’acreditar la representació mitjançant un document públic 

notarial, presentat originalment o fotocopiat.  

Durant tot aquest procés també pot aportar-se un certificat del Tribunal on ha 

constar-hi les dates de la condemna i la responsabilitat civil, entre d’altres 

informacions requerides. També ha de constar la firma a l’imprès i si el subjecte 

opta per enviar la sol·licitud de manera electrònica, aquesta no és necessària. 

A més a més, tota la informació que es recull mitjançant aquesta sol·licitud, 

s’incorpora a un fitxer del Ministeri de Justícia, segons la LO realitzada el 15 del 

1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.  

Havent vist totes les instruccions que s’han de complir, seguidament 

visualitzaré un model de sol·licitud de cancel·lació dels antecedents penals.  
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2.1.2 CONSEQÜÈNCIES DELS ANTECEDENTS PENALS 

El fet de què a una persona li consti en el seu expedient personal algun 

antecedent penal, pot tenir una sèrie de conseqüències i no només dins de 

l’àmbit penal, sinó també dins de l’àmbit laboral. 

Dins del mercat laboral, quan un subjecte amb antecedents penals pretén 

entrar dins del món de l’administració, tant a l’autonòmica, estatal o local, el 

primer document oficial que es sol·licita és el certificat d’antecedents penals 

(CAP) i això és un greu problema per a totes aquelles persones amb 

antecedents interessades en treballar dins d’un entorn administratiu.  

Dins de l’àmbit penal, aquestes conseqüències poden afectar durant el procés 

d’instrucció i també dins de la fase d’enjudiciament. El primer és quan el jutge 

realitza tot un seguit d’investigacions destinades a descobrir el fet delictiu del 

culpable i totes les seves circumstàncies. La segona consisteix, tal com bé diu 

el seu nom, en el període de temps en el que el subjecte és jutjat. Per tant, les 

conseqüències dels antecedents penals tenen un paper molt important en 

aquests dos últims punts; ja que en alguns casos, sobretot en els que hi ha 

reincidència, poden determinar que un subjecte torni a entrar dins del centre 

penitenciari i que a la vegada se li tornin a inscriure antecedents penals. 

Com hem vist ara, ser reincident pot tenir conseqüències molt greus dins de 

l’àmbit penal i això ho podem veure reflectit dins del punt 8 de l’article 22 del 

Codi Penal2, en el que s’estipulen quines són les circumstàncies agreujants. Tal 

com diu l’article, només es tindran en compte els antecedents que siguin de la 

mateixa naturalesa que els presents actualment.  

Per tant, havent vist tot això, considero que la conseqüència d’haver tingut 

antecedents penals prèviament i de la mateixa naturalesa, és que quan es 

torna a imposar la pena, aquesta és major i aleshores més dura.  

                                                           
2
 Ser reincidente. Hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado 

ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo Título de este Código, siempre que sea 

de la misma naturaleza. 

 



  

9 
 

2.1.3 PUBLICITAT DELS ANTECEDENTS PENALS 

Un dels punts que afecten directament a la importància dels antecedents 

penals a l’hora de reinserir-se a la societat, és la publicitat que es realitza 

d’aquests. Per una persona que ha estat condemnada, veure que qualsevol 

subjecte pot consultar els seus antecedents penals, disminueix les possibilitats 

que té per a entrar dins del mercat laboral; ja que la societat tendeix a rebutjar 

a les persones que han passat pel sistema penitenciari per por a que torni a 

ocórrer. Tot i així, hi ha vegades que mantenir-ho en secret pot causar 

problemes perquè es redueix l’eficàcia de la prevenció de la pena.  

La discussió respecte si la informació sobre els antecedents penals hauria de 

ser pública o privada, fa que la població es pari un moment a pensar què seria 

el més convenient a fer que afavorís la reinserció dels interns i que els ajudés a  

garantir la construcció d’un nou futur per a poder començar altra vegada.  

Per una banda, hi ha tots aquells que pensen que publicar informació personal 

sobre una persona sobrepassa els límits de la llibertat d’expressió, rebutja la 

intimitat i la rehabilitació del subjecte, i a la vegada garanteix una transparència 

judicial que pot ajudar a evitar problemes. 

Per l’altra banda, d’altres justifiquen la seva posició argumentant que s’ha de 

garantir la privacitat del subjecte en comptes de donar a conèixer informació 

que els hi tancarà moltes portes i no els podrà ajudar a tirar endavant. Els 

defensors d’aquesta idea també diuen que quan es publiquen els antecedents 

d’una persona, aquesta té més probabilitats de patir reincidència.  

Els dos models que presenten més diferències respecte aquest tema són els 

Estats Units i Espanya (Jacobs i Larrauri, 2012). En el següent apartat, tractaré 

les clares dissimilituds entre els dos estats en quant a la publicitat dels 

antecedents: a Amèrica aquests són visibles per l’opinió pública mentre que a 

Espanya són de caràcter privat i per tant només poden veure’ls els jutges, el 

Ministeri Fiscal, la policia judicial i tots aquells subjectes prèviament autoritzats. 
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2.1.3.1 COMPARATIVA ENTRE ESTATS UNITS I ESPANYA 

A Estats Units, els antecedents penals són públics; és a dir, es pot trobar 

informació en els documents dels tribunal i dins les seves bases de dades 

electròniques. Saber que qualsevol ciutadà pot consultar tots els judicis, 

demostra que tot el que passa dins d’un judici, és visible per tothom.  

Hi ha un article de la Cort Suprema3, que demostra el que he esmentat 

prèviament. El que ve a dir és que és legal assistir als judicis penals, però que 

tot i així el FBI i altres organismes supranacionals , no estan obligats a assistir i 

a més poden decidir no fer pública informació sobre els antecedents policials. 

Per tant, el govern dels Estats Units d’Amèrica no pot impedir ni sancionar a la 

gent per divulgar informació sobre els antecedents penals d’un subjecte.  

Pel que fa a tot això, es creu que la publicitat dels antecedents penals és 

inevitable i fa que les persones afectades siguin rebutjades i que 

conseqüentment, se’ls hi neguin oportunitats de treball. Aquest fet, a la llarga, 

pot portar als principals delinqüents a tornar a tenir una conducta criminal.  

A més, diverses lleis vigents avui en dia prohibeixen que les persones amb 

antecedents penals ocupin determinats llocs de treball. Aleshores, els directors 

de recursos humans, encarregats d’escollir el personal de les empreses, solen 

rebutjar ràpidament als aspirants que tenen antecedents penals.  

Gràcies a unes investigacions realitzades (Blumstein y Nakamura, 2009), he 

sabut que als Estats Units entre un 50% i un 80% dels responsables de 

recursos humans, revisen els antecedents de les persones que s’han presentat 

per la feina. La majoria de vegades, aquesta comprovació es realitza de 

manera voluntària però n’hi ha d’altres que es porta a terme de manera 

obligatòria perquè, com hem dit, la llei ho exigeix.  

                                                           
3 Cualesquiera otros beneficios que la garantía de un juicio público pueda conferir a la 

sociedad, esta garantía es una salvaguardia contra cualquier intento de usar a los tribunales 

como medios de persecución. Saber que cada juicio está sujeto a la revisión de la opinión 

pública constituye un control efectivo sobre los posibles abusos del poder judicial. 
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Com a punts positius, n’hi ha dos. El primer és que a més d’evitar problemes, la 

publicitat de condemna, obliga a que els afectats s’hagin d’esforçar més a 

l’hora de reincorporar-se a la societat. En segon lloc està que la ràpida difusió 

dels antecedents millora la seguretat pública perquè, per exemple, si els 

membres d’una empresa saben que un subjecte determinat és un estafador, 

poden protegir-se i no invertir diners en ell.  

A Espanya, en canvi, els antecedents estan protegits davant la seva possible 

divulgació per a garantir la privacitat de la pròpia persona. Per tant, el Registre 

Central de Penats només pot comunicar informació sobre els antecedents 

penals d’un individu als jutges, al Ministeri Fiscal, a la policia judicial i als 

particulars que tenen una autorització per a demanar-ho. En els casos en els 

que, per diversos motius, les sentències es publiquen, es canvia el nom real de 

l’acusat per un de fictici i així s’assegura la privacitat abans esmentada.  

Havent vist això, puc afirmar que la legislació espanyola busca la rehabilitació 

de la persona acusada, garantint el dret al seu honor, la intimitat personal i la 

pròpia imatge. Tots aquests reconeixements protegeixen també la dignitat de 

l’individu, impedint la divulgació d’informació que li pugui influir de manera 

negativa en el seu futur, tant personal com professional. Tot això està esmentat 

dins l’article 18 de la Constitució Espanyola4. 

Per a concloure, havent analitzat el tractament de la publicitat dels antecedents 

penals als Estats Units d’Amèrica i a Espanya, puc afirmar que hi ha un gran 

contrast entre aquests dos estats respecte aquest tema.  

 

                                                           

4
 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 2. 

El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento 

del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 3. Se garantiza el secreto de 

las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución 

judicial. 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad 

personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. 
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2.2 CERTIFICAT D’ANTECEDENTS PENALS 

És un document que permet acreditar l’absència d’antecedents penals, o en el 

cas contrari, la seva existència. Aquest certificat també és la forma que tenen 

els responsables de selecció de personal d’una empresa per accedir legalment 

a la informació oficial que proporciona si un subjecte té previs antecedents.  

Pot sol·licitar-lo qualsevol persona major d’edat i també les persones jurídiques 

a través dels seus representants legals. Ara bé, quan el subjecte sigui un 

ciutadà de la Unió Europea amb una nacionalitat diferent a la espanyola, el 

Registre Central de Penats i Rebels sol·licitarà a les autoritats de l’Estat de la 

persona que realitza la petició, informació sobre els seus respectius 

antecedents i així poder-la incloure en el certificat adient. En ambdós casos, el 

tràmit del certificat es realitzarà segons la normativa del país respectiu.  

 

2.2.1 FORMES D’ACCÉS AL CERTIFICAT  

Avui en dia, hi ha dues formes d’accedir al Certificat d’Antecedents Penals. 

En primer lloc, entenc que una persona física pot sol·licitar el certificat de 

manera presencial, anant a l’Oficina Central d’Atenció al Ciutadà situada a 

Madrid, o bé dirigint-se a les Gerències Territorials del Ministeri de Justícia 

pertanyents a les diferents comunitats autònomes. També es pot fer la 

sol·licitud a través del codi postal o de manera electrònica, accedint a la Seu 

Electrònica del Ministeri de Justícia.  

En segon lloc, quan el certificat sigui sol·licitat per qualsevol tipus 

d’administració amb el permís de la pròpia persona, la institució pot demanar-lo 

directament al Registre Central de Penats i Rebels per accelerar el procés.  

A continuació, adjunto un model actual del Certificat d’Antecedents Penals, en 

el que es certifica que una persona no té antecedents penals.  
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2.2.2 FEINES EN QUÈ S’EXIGEIX EL CAP  

No és pas fàcil veure en quins treballs es requereix la presentació del CAP a 

Espanya, més concretament a la comunitat autònoma de Catalunya. Segons 

l’Ordre del 9 de març del 1937, és un requisit essencial no tenir antecedents 

penals a l’hora de sol·licitar feina a la administració, la policia o al exèrcit. Tot i 

així, gràcies als estudis realitzats per Larrauri i Jacobs, puc trobar una llarga 

llista de treballs en els que legalment es pot sol·licitar el document.  

Per a poder entendre millor les professions que demanen el certificat, les he 

separat per àmbits. En primer lloc, trobem feines dins de l’àmbit de la justícia 

que exigeixen l’absència d’antecedents. Seguidament, dins del sector de l’oci, 

veiem que el personal de les sales de joc, necessiten entregar el CAP a l’hora 

d’inscriure’s. En tercer lloc, hi ha ocupacions d’institucions públiques que 

engloben les finances. En quart i cinquè lloc, trobem dos àmbits directament 

relacionats: la seguretat pública i la privada. Dins de l’última, hi ha professions 

com detectius privats, instructors de tir, vigilants... i en la pública hi apareixen 

els bombers, els soldats i oficials. En el cas dels metges però, només es 

demana el CAP quan es vol accedir a un hospital públic. Per finalitzar, els 

últims dos blocs, són l’educació i altres professions no incloses en cap àmbit, 

com també serien els conductors de vehicles de transport. 

La majoria de professions que exigeixen legalment la presentació del certificat 

d’antecedents penals, es situen en àmbits de justícia, seguretat i en posicions 

de treball on la responsabilitat és elevada, el prestigi és reconegut i hi ha una 

alta consideració social. També, com seguidament veuré, no totes les feines 

d’un mateix sector demanen el certificat. És sorprenent que es demanin en 

algunes del sector i en d’altres no; ja que totes acostumen a tenir molta relació.  

Així que, havent vist els grups, passo a la visualització d’una taula d’elaboració 

pròpia feta amb informació trobada dins de l’article RECPC 13-09 (2011)5 i les 

seves corresponents modificacions. Aquests van ser escrits per Elena Larrauri i 

per James B. Jacobs, tots dos professors d’universitats ben reconegudes. Ella 

treballa a la universitat Pompeu Fabra, mentre que ell a la de Chicago.  

                                                           
5
 Reinserción laboral y antecedentes penales, 2011 
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ÀMBIT PROFESSIONS REGULACIÓ LEGAL 

JUSTÍCIA  

Advocats Art. 13. 2 Real Decret 658/2001, 22 juny
 

“Carecer de antecedentes penales que inhabiliten para el ejercicio de la abogacía” 

Funcionaris de presons Art . 2.1.5 JUS/913/2010 
“No haber sido condenado/a por ningún delito o, en caso de haberlo sido, tener extinguida la responsabilidad penal y cancelados los antecedentes penales...” 

Funcionaris del Ministeri de Justícia ORDRE JUS/2544/2006, 28 juliol 
“No haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad mayores de tres años…” 

Notaris Art. 7.2  Decret, 2 juny  
“Los que estuvieren inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas, como consecuencia de sentencia firme” 

Fiscals Acord, 26 abril 2016, CGPJ  
“No haber incurrido en ninguna de las causas de incapacidad que recoge el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial….” 

Jutges Art. 303 LOPJ 

“Están incapacitados (…)  los condenados por delito doloso mientras no hayan obtenido la rehabilitación” 

Personal de les Corts Generals Art. 9 Acord adoptat per el Congrés dels Diputats i del Senat, 27 març 2006 
“No hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas por sentencia firme” 

OCI 

Administradors de loteria i cases d’apostes  Art. 13 Llei 13/2011, 27 maig 
“Haber sido condenadas mediante sentencia firme dentro de los cuatro años anteriores a la fecha de la solicitud” 

Treballadors en un Casino Art. 27 Llei 8/2012, 28 desembre 
“No podrán ser inscritas aquellas personas que posean antecedentes penales” 

Titulars de la Llicència de Joc Art. 13.2 Llei 13/2011, 27 maig 
“Haber sido condenadas mediante sentencia firme dentro de los cuatro años anteriores a la fecha de la solicitud…” 

FINANCES 

Treballador del Banc d’Espanya Art. 2.3 Anunci 29/2010, 26 maig 
“Carecer de antecedentes penales” 

Auditors de Comptes Art. 7.1 Llei 12/2010, 30 juny 
“Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos” 

Membres directius d’entitats financeres Art. 2.2 Real Decret 256/2013,12 abril 
“La condena por la comisión de delitos o faltas” 

SEGURETAT 
PRIVADA 

Control d’accés a activitats recreatives Art. 61 Decret 112/2010, 31 agost “ 
No haver estat condemnat per delictes” 

Detectius privats, instructors de tir, guàrdies de camp, 

directius de seguretat, vigilants 
Art. 53 Real Decret 2364/1994, 9 desembre  
“Carecer de antecedentes penales” 

SEGURETAT 
PÚBLICA 

 

Bombers Art. 2 DOGC 5766, 30 novembre  
“Declaració jurada o promesa manifestant que no està inhabilitat per l’exercici de les funcions publiques…” 

Policies locals Art. 11.1 Decret 233/2002, 25 setembre 
“ No haver estat condemnat per cap delicte” 

Mossos d’Esquadra Art. 2.1  INT/305/2011, 2 febrer 
“No haber sido condenado/a por ningún delito o, en caso de haberlo sido, tener extinguida la responsabilidad penal y cancelados los antecedentes penales...” 

Soldats i oficials de l’exèrcit 
Art. 15  Decret 1735/2000, 20 octubre 
“Carecer de antecedentes penales” 

EDUCACIÓ 

Propietaris d’escoles privades Art. 21.2  LO 8/1985, 3 juliol 
“Quienes tengan antecedentes penales por delitos dolosos” 

Mestres Art 12.1 Decret 276/2007, 23 febrer 
“(...) ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.” 

ALTRES 

Conductors de vehicles de transport Llei 16/1987, 30 juliol 
“Haber sido condenadas, por sentencia firme...” 

Personal en les àrees de seguretat especial dels aeroports 9.2.2.2 PNSAC, 16 juliol 
“Se comprobarán los antecedentes de los últimos cinco años de todo el personal que deba tener acceso a las zonas restringidas de seguridad” 

Titulars de llicència de comerç de tabac Art. 2 Llei 13/1998, 4 maig 
“Haber sido condenado o sancionado mediante sentencia firme” 
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2.2.3 PROHIBICIÓ DE LA DISCRIMINACIÓ PER ANTECEDENTS  

Després d’haver analitzat les professions en les quals legalment s’exigeix la 

presentació del Certificat d’Antecedents Penals, procedeixo a estudiar si hi ha 

normes que prohibeixen discriminar tots aquells que en tenen. 

Continuant la comparació amb els Estats Units d’Amèrica, he llegit que allà més 

de la meitat dels estats tenen lleis que garanteixen la no discriminació per a 

protegir les persones amb antecedents penals.  

Això entra en contradicció amb el que he comentat abans sobre la publicitat 

dels antecedents penals; ja que si aquests són públics i qualsevol ciutadà pot 

consultar-los, s’està facilitant a la societat veure el que està passant i per tant, 

que tots aquells que discriminen a la gent amb antecedents penals, tinguin més 

facilitat a l’hora de fer-ho. Als Estats Units d’Amèrica, els condemnats es veuen 

reflectits per una determinada conducta i és per això que la societat americana 

creu que si hi ha hagut varies condemnes causades per un mateix 

comportament, aquest també es repetirà en un futur. Tot i així, la presència 

d’aquestes lleis discriminatòries ho contraresten i ho intenten evitar. 

En canvi, a Europa, hi per tant a Espanya, no hi ha lleis que garanteixin la no 

discriminació de les persones amb antecedents penals. Això es podria deure a 

que aquí es produeix poca discriminació pel fet de tenir-ne i aleshores no hi 

hauria cap necessitat de prohibir-la. Un altre motiu que justifica l’absència 

d’aquestes lleis és el fet que els antecedents penals siguin de caràcter privat; ja 

que, com gairebé ningú pot consultar-los, la discriminació es redueix.  

Tot i que es creu que en el nostre país no hi ha discriminació, ningú ens ho 

garanteix; ja que pot ser que no es detecti. També deuen haver-hi casos en 

què es produeix aquesta discriminació i que a causa de la falta de recursos de 

la persona acusada, no pot fer valdre els seus drets i valors davant dels 

Tribunals de Justícia.  
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2.3  ENTITATS QUE TREBALLEN LA REINSERCIÓ DE PRESOS 

2.3.1 CENTRE D’INICIATIVES PER A LA REINSERCIÓ 

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

Departament de Justícia que té com a objectiu donar segones oportunitats a les 

persones privades de llibertat mitjançant la formació en oficis i el treball 

productiu. Partint de la idea de formar, ocupar i inserir (model FOI), treballen 

dia a dia per a evitar l’exclusió social dels presos i ajudar-los a integrar-se. 

Des del principi de la seva condemna, CIRE dissenya itineraris personalitzats 

per a cada un dels interns, ajudant-los a trobar oportunitats de treball i que 

d’aquesta manera, puguin tenir més facilitat a l’hora de reinserir-se a la 

societat. Per a fer-ho, els ensenyen oficis del tercer sector amb una forta 

demanda en el món laboral perquè així tinguin més probabilitats de 

reincorporar-se. Durant tot aquest procés adquireixen una àmplia experiència 

professional, hàbits laborals i també competències que els ajudaran a apropar-

se al futur que pretenen consolidar anys més endavant.  

L’empresa disposa d’una gran varietat de tallers, setanta en total, repartits dins 

del territori català. En ells s’hi desenvolupen activitats relacionades amb els 

oficis que volen aprendre perquè poc a poc vagin adquirint les capacitats que 

necessiten per a poder-lo dur a terme satisfactòriament. 

Tot aquest treball està legislat pel Real Decret 782/2001, de 6 de juliol6. El que 

ve a dir aquesta normativa és que el treball a presons té unes característiques 

                                                           
6
 El treball és clau en el sistema penitenciari català en tant que element normalitzador i 

socialitzador essencial per a la reinserció, per aquest motiu l’any 1989, mitjançant la Llei 

5/1989, del 12 de maig, es crea el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, empresa pública amb 

la naturalesa d'entitat de dret públic sotmesa al dret privat com a fórmula organitzativa més 

idònia per dur-ho a terme. Actualment, el CIRE es regeix per la Llei del Parlament de Catalunya 

23/2009, del 23 de desembre, del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, modificada per la Llei 

1/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat 

administrativa.  En virtut d’aquesta normativa, el CIRE té la consideració de mitjà propi 

instrumental i servei tècnic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, dels ens locals i 

del sector públic vinculat o dependent. Els estatuts, per la seva part, regulen l’organització i el 

règim de funcionament del CIRE. 
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especials; ja que l’entorn en què es desenvolupa és totalment diferent. Tot i 

així, s’intenta apropar al màxim possible a la realitat del món laboral i és per 

això, que l’intern està donat d’alta a la seguretat social.  

Com bé acabem de dir, el treball a la presó comporta unes característiques i 

condicions diferents a les que tenen uns altres treballadors fent la mateixa feina 

fora del centre penitenciari. Una de les diferències és la jornada laboral. Els 

interns treballen aproximadament quatre hores diàries perquè així poden 

compaginar-s’ho amb la formació, les visites i d’altres coses. Tot i així, hi ha 

algunes feines que requereixen més temps o menys, depenent de les seves 

característiques i per tant, la jornada laboral és diferent.  

També reben un salari que, d’acord amb el punt 1 de l’article 15 del Real 

Decret 782/20017, depèn de la dedicació i del producte realitzat; tenint en 

compte els mètodes utilitzats i el temps en que s’ha dut terme. Aleshores per a 

calcular el salari, parteixen del salari mínim vigent en cada moment i li sumen 

una quantitat determinada segons el nombre d’hores en les que realment s’ha 

treballat i el rendiment que ha tingut el pres envers el treball. 

En aquest procés, també hi tenen un paper molt important les empreses de tots 

els sectors que ajuden a tirar endavant el projecte. Tot i que els majors 

beneficiats són els propis interns, aquestes empreses i l’economia del país 

també acaben traient-ne profit. Les empreses en surten beneficiades; ja que 

incorporen en elles elements de Responsabilitat Social Corporativa a la seva 

gestió. Això és el que demostra el compromís que té una organització envers 

les necessitats del seu públic mitjançant una implicació voluntària i solidària.  

Per altra banda, l’economia del país també en surt beneficiada perquè CIRE 

contribueix directament en la reactivació econòmica i social, promovent 

formació i llocs de treball. Per tant, tothom hi acaba guanyant.  

 

 

                                                           
7
 1. La retribución que reciban los internos trabajadores se determinará en función del 

rendimiento normal de la actividad de que se trate y del horario de trabajo efectivamente 

cumplido.  
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2.3.2  PROJECTE HOME 

El Projecte Home, fundat l’any 1995, és una Organització No Governamental 

catalana que té com a objectiu garantir la dignitat i la pròpia autonomia de les 

persones amb risc d’exclusió social mitjançant el tractament, la prevenció i la 

sensibilització de les accions. Per aconseguir el que es proposen, compten 

amb l’ajuda de voluntaris i voluntàries, de grans professionals, de 

col·laboradors, d’institucions i del patronat de la fundació.  

Gràcies a la feina de tots aquests col·lectius, molts individus han sigut 

beneficiaris dels programes de prevenció disponibles. Darrere de tots ells, 

també hi ha famílies que pateixen i una societat que conviu amb aquesta 

realitat. És per això que partint d’aquests problemes, el Projecte Home ofereix 

una gran varietat d’opcions que s’adeqüen a les necessitats de cada subjecte i 

els hi proporcionen l’ajuda que necessiten. En total disposen de deu centres 

d’atenció i tractament repartits per tot Catalunya on gent provinent de diferents 

municipis catalans hi va. Podem trobar-hi des d’intervencions breus fins a 

programes ambulatoris, centres de dia, una comunitat terapèutica, habitatges 

amb suport, projectes d’inserció ... 

Analitzant els percentatges de valoració d’aquests programes que hi ha a la 

memòria anual del Projecte Home8, podem afirmar que aquesta entitat influeix 

de manera positiva a la societat i per això, en faré un anàlisi.  

En aquest procés és molt important la implicació de la pròpia persona; ja que 

com més s’esforcen, més possibilitats tenen d’integrar-se en una societat que 

no els hi posa les coses fàcils. El Projecte Home els ajuda i els hi ofereix la 

possibilitat d’intentar canviar per garantir un futur, però realment només depèn 

d’ells que aquest canvi es produeixi o que pel contrari, les necessitats que l’han 

portat a la situació actual, continuïn romanent.   

                                                           
8
 95% de les persones usuàries qualifica d’excel·lent o bo el servei rebut, 98% de les persones 

usuàries tornaria a començar el tractament si hagués de buscar ajuda una altra vegada, 92% 

dels familiars de les persones usuàries fa una valoració positiva dels canvis que s’han produït 

en l’entorn social i familiar des de l’inici del tractament, 97% dels familiars de les persones 

usuàries recomanaria el tractament a un amic.  
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A més, gràcies a les estadístiques proporcionades per la memòria del 2016 del 

Projecte Home9, sabem que l’edat d’inici de consum de la majoria substàncies 

es troba dins l’adolescència i per això, també intenten conscienciar als joves de 

les conseqüències que comporta prendre drogues; ja que ells són el futur. Per 

tant, el Projecte Home no només busca solucionar un problema tant greu com 

són les addiccions; sinó que també intenta evitar-les mitjançant la prevenció. 

Com hem vist fins ara, aquesta ONG ajuda a persones amb problemes 

d'addiccions a Catalunya. En la gran quantitat de persones que hi participen, 

també hi trobem gent que ha passat pel centre penitenciari. Tot i que els 

exreclusos amb els que tracta aquest projecte no són una àmplia majoria, 

seran els protagonistes d’aquest apartat; ja que pertanyen al sector que més 

s’apropa a la temàtica d’aquest treball.  

Segons el previ document  (Memòria anual Projecte Home, 2016), van ser 9 les 

persones tractades el darrer any que van ingressar a la presó. De totes elles, hi 

ha 6 que van pertànyer a la comunitat terapèutica (centre per a la rehabilitació 

de persones amb addicions greus), 1 al centre de dia (centre d’atenció per a 

persones amb addicions que es troben en situació d’exclusió social) i 2 al 

programa nocturn (tractament ambulatori per a persones amb addicions que 

requereixen horaris d’atenció adaptats).  

A més, la entitat té un conveni amb la institució pública del Departament de 

Justícia. Aquest pacte abasta dos punts i aquests són l’aposta per les persones 

excarcerades i les mesures alternatives. En molts casos les addiccions són el 

que porten a les persones a cometre delictes, i partint d’aquest coneixement, 

s’ofereixen mesures alternatives que no comporten anar a la presó i aporten a 

la persona moltes experiències per evitar la reincidència. Segons una entrevista 

feta per l’entitat a Carles Mundó, el conseller de Justícia de la Generalitat, 

sabem que aquestes mesures són la via correcte; ja que els respectius 

resultats són molt positius: 9 de cada 10 persones que compleixen mesures 

alternatives no tornen a reincidir.    

                                                           
9
  

SUBSTÀNCIA ALCOHOL TABAC CÀNNABIS FÀRMACS LSD COCAÏNA AMFETAMINES 

EDAT 13,5 14 14,2 14,5 16,5 16,9 17 
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Per acabar, farem una descripció detallada de l’àrea d’inserció laboral, donat 

que és l’àrea clau per poder fer la transició i reinserció al món laboral. 

Primer de tot, en aquest apartat hi trobem el Programa Incorpora de l’Obra 

Social “la Caixa” que té un paper molt important en el Projecte Home; ja que els 

ofereix l’ajuda que necessiten per a poder oferir oportunitats a les persones que 

més ho necessiten. Aquest programa col·labora amb més de 350 entitats i 

entre tots garanteixen a totes les persones que hi participen, una eficiència i 

una efectivitat. Des de Incorpora creuen que aquests dos conceptes són punts 

claus per a obtenir un resultat satisfactori assegurat.  

Seguidament trobem la Botiga Amiga que és una botiga solidària de roba de 

segona mà i està en funcionament des del 2015. Va ser creada amb l’objectiu 

d’oferir llocs de treball a persones en situació de risc d’exclusió social que 

tenen dificultats per inserir-se al món laboral. Gràcies a aquesta botiga, 

diverses persones poden gaudir d’una oportunitat que els aportarà experiència 

professional i l’aprenentatge d’allò que en un futur els serà útil.  

Per últim, el Projecte Home també disposa d’una gran varietat de cursos que 

proporcionen a les persones interessades un seguit coneixements per a poder 

completar la reinserció desitjada de la millor manera possible. Dins d’aquests 

cursos hi trobem els de informàtica, on els hi ensenyen tot allò bàsic que és 

necessari per impulsar una carrera o per entrar en una feina en la que t’ho 

demanin. També hi ha cursos de cuina en els que, mitjançant la participació de 

tots els que hi van, aprenen a cuinar d’una manera pràctica. Aquest taller els 

ajuda a tenir constància, responsabilitat i també paciència; ja que si volen que 

el plat els hi surti bé, han de dedicar-hi molt de temps i així després poder 

veure l’esforç reflectit en el resultat. No només hi ha tallers com els que 

acabem de veure, sinó que també hi trobem cursos de recerca de feina i de 

competències. En els primers, s’ensenya al subjecte com fer una entrevista de 

feina o a fer un currículum, entre d’altres coses. En canvi, en el segon, es 

treballen aspectes més generals, com per exemple el comportament necessari.  
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2.3.3 PROGRAMA REINCORPORA  
 

El programa Reincorpora de “la Caixa” parteix del problema de què a la nostra 

societat, les persones que han passat per la presó tenen moltes dificultats per a 

reinserir-se al mercat laboral i conseqüentment, per normalitzar la seva vida. 

Partint d’aquest problema, el programa intenta donar-los l’ajuda que necessiten 

amb l’objectiu d’aconseguir que tornin a estar integrats socialment.  

El Reincorpora va dirigit a interns de centres penitenciaris que es troben en la 

part final de la seva condemna. Per aconseguir el que es proposen, que és 

ajudar als interns a construir un nou futur integrat a la societat, ofereix diversos 

itineraris personalitzats. El servei integral i personalitzat és un dels factors més 

distintius del programa; ja que el recolzament en totes les fases del procés, des 

de la selecció fins a l’adaptació laboral, és el que fa que els participants millorin 

les seves habilitats i reforcin els valors que els ajudaran a reincorporar-se tant 

en la vida laboral com a la social que els espera fora.   

La formació en oficis i els serveis a la societat són dos factors directament 

relacionats dins de Reincorpora; ja que el programa es basa en el concepte 

“d’aprenentatge – servei”, una proposta educativa que conjuga la formació en 

oficis i les accions de serveis a la societat. D’aquesta manera es fomenten les 

competències, les habilitats i els valors, al mateix temps que promouen la 

participació social i el compromís cívic, el que afavoreix l’intercanvi 

d’experiències entre els participants.  

També s’ha de reconèixer la feina que fan les entitats socials dins de 

Reincorpora; ja que la seva participació i el seu acompanyament és 

indispensable. Totes elles se’n carreguen de preparar als participants pels 

serveis a la comunitat i alhora són qui busca aquests serveis per a dur-los a 

terme. A més, també els donen suport durant tot el procés 

Des de Reincorpora, parteixen d’un itinerari d’inserció sociolaboral, prèviament 

pactat amb la pròpia persona, que contribueix a la millora dels hàbits laborals i 

alhora facilita el desenvolupament dels valors necessaris i la integració en 

l’empresa. Aquest pla s’estructura en els següents mòduls.  
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Primer de tot, es fa una selecció amb la finalitat d’escollir totes les persones 

que podran participar en el programa.  En aquest primer pas, es valora molt la 

implicació de la pròpia persona; ja que es considera que la seva motivació és 

molt important per a poder aconseguir un bon resultat i si des de l’inici, no la 

mostra, no s’acostuma a introduir-la dins del programa.  

En segon lloc, s’elaboren un seguit d’intervencions que es duran a terme per 

acompanyar als participants en el procés de desenvolupament personal i 

professional. Aquí es desenvolupen les accions individuals i les grupals.  

Seguidament, es passa a la formació i a les pràctiques de les diferents 

professions per a què els participants millorin la seva formació, demostrin el 

què han aprés i alhora s’apropin al món empresarial.  

En quart lloc, hi trobem els serveis a la comunitat. Això consisteix en què ells 

realitzin un servei solidari per afavorir les necessitats d’un grup social. 

Per últim, trobem la recerca activa de feina i inserció laboral. En aquest últim 

apartat, es porten a terme accions individuals i grupals d’orientació 

sociolaboral, destinades a acompanyar al participant en el procés de recerca de 

feina i a la vegada, i a ensenyar-lo a mantenir el lloc de treball.  

El programa Reincorpora fa constar que tots aquests mòduls no s’han de dur a 

terme obligatòriament en cada un dels itineraris que ofereix el programa. Tot i 

així, el primer apartat, que és la selecció del personal, si que és necessària en 

totes les modalitats.  

Havent vist tots els passos que es duen a terme per a aconseguir un resultat 

positiu, és important fer referència al concepte de “Motivació, implicació i 

compromís”. El que intenta demostrar Reincorpora amb això és que la 

implicació de la persona en el procés, és imprescindible. Si la persona no té 

ganes de participar dins d’un programa que l’ajudarà a reinserir-se a la societat 

en un futur, no té ningun sentit que en formi part. A més, si no s’han implicat en 

el procés, és complicat poder-los assegurar un resultat satisfactori perquè en 

aquest àmbit, l’esforç que es posa, es veu clarament reflectit en el resultat.  
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3. MARC PRÀCTIC 
 

El marc pràctic es divideix en tres grans parts, que són les següents: 
 
El primer apartat, titulat “El CAP en diferents situacions de treball”, té la finalitat 

d’elaborar una comparació entre les feines que no requereixen la presentació 

del CAP i les que si, i així poder conèixer els criteris que determinen que en 

algunes feines es demani, mentre que en altres no. 

Amb la segona secció, anomenada “Conèixer les entitats” pretenc analitzar 

més profundament les tres agrupacions (CIRE, Projecte Home i Reincorpora) 

per a conèixer millor el dia a dia de totes tres i també veure com es viu en 

primera persona el procés de reinserció. Un cop les hagi analitzat, tancaré 

l’apartat amb una comparació per a poder veure les seves diferències i alhora 

entendre millor en què s’especialitza cada una.  

L’últim capítol del marc pràctic, “Propostes per com afavorir la reinserció”, 

consistirà en la presentació de diverses proposicions d’elaboració pròpia, 

creades per a fer veure a la societat com entre tots podríem afavorir la 

reinserció de totes aquelles persones que acaben de sortir de la presó.    
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3.1  EL CAP EN DIFERENTS SITUACIONS DE TREBALL  
 
Com vaig analitzar en l’apartat “Feines en les què s’exigeix el CAP a 

Catalunya”, hi ha un seguit de professions que requereixen la presentació del 

Certificat d’Antecedents Penals per accedir-hi i que fan que les persones 

interessades en presentar-se, que hagin estat recloses durant un període de 

temps determinat en un centre penitenciari, se’ls hi negui l’accés temporalment.  

Durant l’elaboració d’aquest apartat, vaig sentir curiositat per saber quins són 

els criteris que determinen que en algunes feines es demani el CAP per 

accedir-hi i en altres no. Per aquest motiu, vaig buscar dos professionals de 

dos sectors influents avui en dia i gràcies a una entrevista feta a cadascun 

d’ells, intentaré identificar aquestes característiques que els diferencien.   

La primera l’he fet al Sr. Marc Azorín, un policia d’investigació que segons la 

definició trobada en el diccionari, és una persona que vetlla pel compliment dels 

reglaments relatius a l’ordre i a la seguretat pública. Aleshores, veient aquesta 

explicació, vaig pensar que aquesta seria una bona professió per analitzar; ja 

que a part de que es demana el document d’antecedents penals per a exercir, 

és una feina amb un gran reconeixement social i que a més, es troba en un 

àmbit relativament proper al de la justícia.  

En segon lloc, està la Sra. Karina Iglesias, una infermera que treballa dia a dia 

al quiròfan de l’hospital Vall d’Hebron, situat a Barcelona, donant suport a totes 

les persones que hi entren. Vaig pensar en entrevistar a una persona que 

treballés dins del món mèdic perquè no es demana el certificat per a treballar i 

a més és una feina molt valorada socialment i alhora fonamental.  

A continuació, estan els extractes de les entrevistes elaborades. Un cop les 

hagi analitzat, procediré a l’elaboració d’una comparació entre  les professions.  
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EXTRACTE DE L’ENTREVISTA AL POLICIA MARC AZORÍN 
(La transcripció de l’entrevista es troba a l’apartat 6.1.1 de l’annex) 

 
L’entrevista al Sr. Azorín ha servit de gran ajuda perquè, gràcies a tota la 

informació que m’ha facilitat, he pogut conèixer millor la seva feina, he vist els 

factors de la professió que fan que es demani el Certificat d’Antecedents 

Penals per a poder-hi accedir i a més, he aprés moltes coses noves sobre la 

reinserció de la població reclusa dins del mercat laboral.  

Per a procedir a un ràpid anàlisi de l’entrevista, he escollit les preguntes 

realitzades que considero que m’han aportat més informació per a poder fer la 

comparació, que és el principal objectiu d’aquesta entrevista.  

Primer de tot, la resposta de la pregunta “Creu que una persona amb 

antecedents penals podria ocupar el seu lloc?” m’ha demostrat que s’està 

seguint el protocol acordat per la llei i també m’ha fet veure que totes les 

persones que volen, poden acabar aconseguint els seus desitjos laborals.  

La quarta pregunta “Quins creu que són els factors de la seva feina que no 

permeten a les persones amb antecedents treballar d’això?” és la més 

important de totes; ja que és la que em permetrà poder fer la comparació. Dins 

de la seva resposta, hi ha una potent idea que és la de que si una persona ha 

comés un delicte, no té ningun sentit que treballi per a buscar les infraccions. 

Aquest concepte m’ha fet veure el motiu que ha portat a demanar el Certificat 

d’Antecedents Penals a moltes professions dins de l’àmbit de la justícia i també 

en altres sectors del mercat laboral actual. 

Les següents preguntes realitzades feien referència a la reinserció dels interns i 

com ell coneix de primera mà tot aquest món, ha pogut contestar amb una 

informació molt rellevant totes les preguntes. Veient les respostes, considero 

que un dels aspectes que més domina és la reincidència i la veritat és que va 

sobtar-me veure que continua havent-hi molta.  

Per últim, trobem la pregunta “Què creu que podria fer la societat per afavorir la 

reinserció dels interns?” que m’ha fet veure que hi ha una falta de recursos molt 

gran i que si es solucionés aquesta manca, es podria millorar d’una manera 

més factible la reinserció laboral.  
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EXTRACTE DE L’ENTREVISTA A LA INFERMERA KARINA IGLESIAS 
(La transcripció de l’entrevista es troba a l’apartat 6.1.2 de l’annex) 

 
L’entrevista elaborada a la infermera Iglesias ha aportat molta informació 

interessant a aquest treball; ja que gràcies a ella, he conegut millor com 

funciona el dia a dia de la seva feina i he pogut veure més clar els motius pels 

quals no fa falta que es demani el Certificat d’Antecedents Penals per a poder 

exercir com a infermera. Tot i així, com ja vam veure en el seu moment, dins 

del món mèdic hi ha vegades que es demana el CAP, com quan vols accedir a 

treballar de metge dins d’un hospital públic, i aleshores en tots aquests casos 

no serveixen els criteris i idees que es poden extreure d’aquesta entrevista.  

Per a poder redactar un senzill anàlisi de la trobada, he fet una tria de les 

preguntes realitzades que considero que m’han aportat més informació per a 

fer la comparació, que és l’objectiu principal d’aquesta entrevista.  

Per a començar, “Quins creu que són els factors de la seva feina que permeten 

a les persones amb antecedents treballar d’això?” em demostra que tots podem 

haver comés un error i que per això, no s’haurien de prohibir oportunitats, ni de 

treball ni dins l’àmbit social. En el cas de la Sra. Iglesias, la feina que 

desenvolupa pot fer-la tothom que disposi dels coneixements necessaris i que 

alhora sigui capaç de donar amor i d’ajudar a la gent que més ho necessita.  

La pregunta “Per què pensa que la gent reincideix?” aporta informació més 

científica, donada la professió de l’entrevistada. La Sra. Iglesias ha comentat 

que la manca d’ajuda psicològica dels interns podria ser un dels detonants de 

la reinserció i oferir recursos envers aquest problema proporcionaria als presos 

una estabilitat en la vida familiar, laboral i social.  

Per acabar, amb “Què creu que podria fer la societat per afavorir la reinserció 

dels interns?”, he pogut agafar idees per la redacció de l’apartat “Propostes per 

com afavorir la reinserció de presos”. La que considero més potent és la de 

promoure conferències protagonitzades per interns que expliquin les seves 

experiències als ciutadans perquè així la societat se’n adoni de que són 

persones com nosaltres i que necessiten la nostra ajuda.  
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3.1.2 COMPARATIVA  

Havent dut a terme les entrevistes, passem a l’elaboració d’una comparativa 

entre les dues professions. L’objectiu principal d’aquest apartat és trobar les 

característiques que els diferencien i els criteris que s’han tingut en compte per 

determinar que es demani el certificat, o que pel contrari, no es requereixi. 

Com vam veure en el seu moment, hi ha un seguit de feines que exigeixen la 

presentació del CAP i després de molta recerca, he pogut establir dos criteris 

que determinen la demanda del document i que es poden aplicar tant en la 

feina de policia com en totes les altres que l’exigeixen a Catalunya. El que m’ha 

permès establir aquestes característiques ha estat les entrevistes fetes, i la 

trobada amb l’advocada Maria José Carretero, qui m’ha acabat de resoldre 

dubtes que tenia envers aquesta qüestió.  

El primer criteri sorgeix de la pregunta “Quins creu que són els factors de la 

seva feina que no permeten a les persones amb antecedents treballar d’això?” 

que es troba en l’entrevista  elaborada al policia d’investigació. El que ve a dir 

és totalment lògic: no té ningun sentit que una persona que hagi comés un 

delicte, vulgui treballar buscant infraccions. Aquest pensament es pot aplicar 

tant en la feina de policia com en les altres: 

PROFESSIÓ TASCA A REALITZAR SITUACIÓ D’EXEMPLE 

*Policies locals Perseguir el delicte 

Una persona que ha comès un 

delicte, vol treballar buscant 

infraccions 

Treballadors en 

un Casino 

Gestionar el joc, vigilar les grans 

quantitats de diners 

Una persona que ha comès 

robatoris econòmics, vol 

treballar en un casino (hi ha 

molts diners en joc que s’han 

de vigilar) 

Mestres 
Ensenyar i garantir l’aprenentatge 

dels menors 

Una persona amb antecedents 

de delictes de naturalesa 

sexual, vol treballar envoltat de 

nens 
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Com a segon criteri, està la seguretat de la societat. La població necessita 

sentir-se a gust i segura, i d’una manera o altra, exigir el CAP en un conjunt de 

feines, demostra que s’està intentant garantir aquesta seguretat. Com es pot 

veure a continuació, aquest tret no només s’ha utilitzat per a la feina de policia, 

sinó que també ha pogut servir com a criteri en altres oficis.  

PROFESSIÓ IMPORTÀNCIA DE LA SEGURETAT 

*Policies locals 

 

La feina de policia és necessària per a garantir la seguretat; ja 

que són bàsicament els encarregats de protegir el lliure 

exercici dels drets i les llibertats, i garantir las seguretat 

ciutadana. 

 

Treballadors del 

Banc d’Espanya 

 

Els treballadors del Banc d’Espanya gestionen moltes dades 

personals i econòmiques; i a més tenen accés a grans 

quantitats de diners. Per tot això és important que la feina es 

faci bé; ja que depèn d’ells l’estabilitat econòmica de tota la 

població resident dins l’estat espanyol. 

 

Bombers 

  

 Treballar com a bomber significa formar part d'un cos 

organitzat per a extingir incendis i per a dur a terme diverses 

tasques de salvament. Per això quan la vida de les persones 

està en perill, és important garantir una intervenció satisfactòria 

per part dels bombers que aportarà seguretat. 

  

 

En general, la reincidència de les persones que han passat pel centre 

penitenciari és possible i cometre un delicte en alguna d’aquestes professions 

suposaria un greu problema per la societat. Per això s’ha d’intentar evitar 

aquesta reincidència i la millor manera per a fer-ho és demanant el CAP. 
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3.2  CONÈIXER LES ENTITATS 

En aquest segon bloc del marc pràctic, m’agradaria analitzar més a fons les 

tres agrupacions escollides prèviament que treballen la reinserció de presos 

(CIRE, Projecte Home i Reincorpora) per a poder entendre i conèixer millor el 

dia a dia de les tres. Per a dur-ho a terme, faré una visita a les associacions i 

alhora parlaré amb treballadors per a conèixer el seu punt de vista. A més a 

més, mitjançant una investigació experimental basada en entrevistes, tindré 

l’oportunitat de veure com es viu en primera persona aquest procés.   

Un cop les hagi analitzat profundament, procediré a l’elaboració d’una 

comparació entre totes elles per a poder veure les seves diferències i conèixer 

en què s’especialitza cada una, cosa que m’ajudarà a entendre els respectius 

valors afegits que fan que els resultats siguin tant positius  

 

3.2.1 ANÀLISI DE LES ENTITATS 

3.2.1 CENTRE D’INICIATIVES PER A LA REINSERCIÓ 

Primer de tot, analitzaré més a fons l’empresa CIRE. Al finalitzar el marc teòric, 

vaig fer un repàs de la informació trobada i vaig pensar en que seria convenient 

ampliar els coneixements. Per a fer-ho, vaig decidir contactar amb uns dels 

treballadors de la presó de Brians 1, el Sr. Joan José Buzón i  ell va poder 

facilitar-me una visita guiada dins del centre i també dues entrevistes: una amb 

un treballador (Jordi Estrems) i una altra amb un dels interns que participa en 

els tallers de CIRE. Amb aquestes visites i entrevistes, les quals trobareu 

resumides a continuació, he pogut conèixer millor com es viu tot el procés en 

primera persona i he entès millor l’empresa. Amb tota la nova informació 

adquirida, he redactat la següent explicació més detallada:  

El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció és una empresa pública que treballa 

en totes les presons catalanes, presentant un servei autònom a cada una 

d’elles. El CIRE va sorgir amb la finalitat d’oferir els recursos necessaris a les 

persones privades de llibertat perquè puguin tornar a la societat valent-se per 

ells mateixos. Per aconseguir el que es proposen, treballen amb el model FOI 
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(formació, ocupació i inserció) i aquests tres factors permeten als interns 

treballar, guanyar un sou, ser autònoms i adquirir els valors necessaris. Des del 

primer dia de condemna, s’ofereix als presos una formació i ocupació; i és quan 

se’ls atorga la semi-llibertat, que els reinsertors adopten un paper en el procés i 

els ajuden amb la reinserció.  

Al CIRE capaciten els interns dels centres penitenciaris en oficis amb molta 

demanda en el mercat laboral per garantir-los una recerca de feina més 

satisfactòria. Així, disposen de tallers per tot Catalunya, on empreses de 

diversos sectors encarreguen productes i serveis que els interns voluntaris 

poden dur a terme per aprendre i alhora obtenir un benefici econòmic. Quan 

se’ls assigna un taller s’intenta que s’adeqüi a la seva edat; ja que ells han de 

poder veure que amb aquesta formació tindran sortides professionals. 

Els presos també tenen la possibilitat de guanyar experiència; com per 

exemple, a la botiga del centre, a la fleca, a diverses fàbriques, al magatzem 

gestionant l’estoc, dins la cuina, en els tallers prèviament esmentats i en 

empreses; ja que, com bé he dit en el paràgraf anterior, moltes encarreguen 

una part del procés de producció dins la presó i gràcies al Sr. Jordi Estrems, 

sabem que els productes finalitzen amb una potent qualitat. Malauradament 

però, tal com va dir-nos l’intern, els paguen per productes que acaben i el preu 

unitari és extremadament baix. 

Durant tota aquest etapa, els interns han de veure que han de poder treballar i 

viure dins la presó de la mateixa manera que podrien fer-ho fora. Una altra vida 

és possible per a tots ells i per aquest motiu, és destacable la importància de 

l’esforç que ells posen i la gran varietat de valors que adquireixen com a eines 

complementàries. 

En quan surten de la presó, un dels majors problemes és que en moltes 

situacions el passat torna i això fa desestabilitzar el procés de reinserció. 

Aquesta greu i real dificultat va encuriosir-me i em va portar a escoltar a la Sra. 

Elisabeth Abad, directora de CIRE, a l’entrevista de Catalunya Ràdio on ella diu 

que l’èxit d’una bona política de reinserció és que un mateix cregui que pot fer 

una altra cosa en la vida.  
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EXTRACTE DE L’ENTREVISTA AL TREBALLADOR JORDI ESTREMS 
(La transcripció de l’entrevista es troba a l’apartat 6.2.1 de l’annex) 

 
Gràcies a l’entrevista feta al Sr. Estrems, un dels treballadors de l’empresa a la 

presó de Brians 1, he pogut conèixer millor la feina que fan a CIRE: 

Per a l’anàlisi de l’entrevista he escollit les següents preguntes; ja que són les 

que més informació aporten a aquest Treball de Recerca.  

Primer de tot, la pregunta “Quines habilitats es necessiten per desenvolupar 

aquesta professió?” m’ha fet veure que és fonamental tenir complicitat tant amb 

els interns com amb els companys; perquè en aquest àmbit formar un equip 

entre tots, és essencial. Gairebé tots els dies de l’any, a la presó hi conviuen 

molts col·lectius diferents i és per això, que és necessari no només tenir una 

bona relació, sinó que també saber treballar conjuntament intentant afavorir les 

necessitats de tots els individus que hi participen.  

En segon lloc, la “Com valora la tasca que fa CIRE?” m’ha ensenyat que 

l’esforç que hi posen tant els treballadors com la mateixa empresa, es veu 

reflectit en el resultat. Des de CIRE s’ajuden a adquirir hàbits laborals i poder-

los posar en pràctica dins del centre penitenciari, penso que aporta un valor 

molt gran a l’empresa; ja que els ofereixen l’oportunitat de guanyar experiència 

i alhora els professionals poden visualitzar com treballen per després saber 

quins punts han de millorar i quins ja han adquirit.  

A continuació, trobo “Quins elements distintius té CIRE respecte a altres 

empreses del sector?”. He entès que CIRE disposa d’unes instal·lacions amb 

molt bona qualitat, fet que està molt bé perquè a l’igual que totes les altres 

persones, ells també es mereixen unes bones condicions per a treballar. A 

més, és evident que si l’entorn laboral és agradable, la productivitat i la qualitat 

millora i per tant, el client està més content.  

Per últim, “Què creu que podria fer la societat per afavorir la reinserció dels 

interns?” m’ha fet veure que la societat pensa de dues maneres diferents 

envers els presos; aleshores abans de decidir què es podria fer, s’hauria 

d’intentar conscienciar a la població perquè com més gent lluiti unida per 

afavorir la reinserció, més satisfactori serà el resultat. 
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EXTRACTE DE L’ENTREVISTA A L’INTERN ERIK 
(La transcripció de l’entrevista es troba a l’apartat 6.2.2 de l’annex) 

 

Personalment penso que l’entrevista al Sr. Erik aporta un enorme valor afegit a 

aquest treball perquè poder conèixer el punt de vista del subjecte que viu tot 

aquest procés en primera persona, és essencial. És evident que totes les 

entrevistes dutes a terme amb els professionals de l’àmbit penitenciari han 

aportat molt, però penso que ningú coneix millor el procés que el propi intern. 

He considerat oportú analitzar les següents preguntes, veient que són les que 

més informació aporten a aquest treball.  

Primer de tot, trobem “Creu que l’estada a la presó l’ha servit per veure les 

coses d’una altra manera?”. La resposta que va donar-me demostra que la 

feina dels professionals que treballen en aquest àmbit s’està fent de manera 

correcte; ja que si ell ara veu les coses d’una altra manera, significa que hi ha 

hagut un seguit de persones que l’han ajudat a millorar. 

Seguidament, “Per tant, creu que els professionals han servit d’ajuda en 

l’estada a la presó?” m’ha fet veure que depenent de com vegis els presos, 

actuaràs d’una manera o d’una altra. La veritat és que tots hauríem de mirar-los 

com persones que han comès un error, no com a delinqüents. Per això, 

s’hauria de trobar una manera per a conscienciar a qui no els veu així, idea que 

intentaré plantejar durant l’elaboració de les propostes.  

En tercer lloc hi ha “Com valora els tallers que ofereix CIRE?” que m’ha permès 

veure si els tallers són ben vists per els que hi participen en ells i la veritat és 

que, veient el que m’ha comentat ell, sembla que sí. Ell els valora molt; ja que li 

han permès aprendre i alhora guanyar diners. En quant aquest benefici 

econòmic, analitzant la pregunta “Quant li paguen?” crec que s’haurien 

d’augmentar els pagaments mensuals.  

Per últim, amb “Com li agradaria que fos el seu futur?” m’ha demostrat que té 

moltes expectatives i penso que això és molt positiu. Si arriba a tenir la 

quàdruple combinació desitjada (feina, estudis, esport i família), estic segura 

que tirarà endavant i aconseguirà reinserir-se a la societat satisfactòriament. En 

quant aquest tema, l’Erik és un clar exemple de que si vols, amb esforç pots.  
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3.2.2 PROJECTE HOME 

La segona associació que analitzaré més profundament és el Projecte Home. 

Durant la redacció de l’apartat del marc teòric, van sorgir-me diversos dubtes 

sobre el funcionament d’aquesta ONG i en aquest bloc intentaré resoldre’ls 

alhora que també pretenc ampliar els coneixements. 

Per a fer-ho possible, vaig reunir-me amb el Sr. Enric Hidalgo, el director de 

l’àrea d’inserció laboral, qui no només va explicar-me i ensenyar-me el que 

feien des de l’associació, sinó que també va proporcionar-me la memòria anual 

del Projecte Home de l’any 2016, entre molts altres documents. Gràcies a 

aquesta trobada, ja disposava de tota la informació necessària per a poder 

redactar la descripció complexa i general de l’ONG. 

El Projecte Home va originar-se l’any 1984 a Madrid, però no va ser fins més 

tard, a l’any 1995, que es va portar a la comunitat autònoma de Catalunya. Per 

tant, des ja fa anys es treballa per ajudar a les persones amb addiccions i a les 

seves respectives famílies. Moltes vegades pensem que només pateix la pròpia 

persona, quan més enllà també hi ha una família amb dolor. Per això, també es 

dóna el suport necessari als parents.  

Fins ara, l’entitat disposa de 27 centres repartits per tot el territori espanyol que 

atenen anualment a més de 16.000 persones. A més, les dades d’aquí mostren 

que l’any 2016 a Catalunya, es van atendre a més de 2.000 persones, les quals 

provenien de 193 municipis diferents. Aquestes dades mostren que hi ha una 

forta presència del Projecte Home a Catalunya. 

Per aconseguir el que es proposen, que és promoure l’autonomia i la dignitat 

de la gent amb addiccions per a la seva integració social i laboral, l’entitat ha 

desenvolupat un mètode propi d’investigació basat en la filosofia humanista. 

Aquesta consisteix en identificar les causes que porten a la persona a l’addicció 

i un cop es troba el detonant, es treballa des d’un marc terapèutic i educatiu per 

aconseguir que no es torni repetir, alhora que s’intenta que el subjecte recuperi 

la seva autonomia, el sentit de la responsabilitat amb la seva nova vida i la 

seva capacitat per prendre decisions.  
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Per a que tots els participants es recuperin, l’entitat ofereix un seguit de 

programes de tractament de les addiccions. Dins d’aquest bloc hi trobem, per 

exemple, la comunitat terapèutica, el centre de dia, els programes ambulatoris, 

el servei d’atenció de les addiccions... 

Darrere de tota aquesta feina, hi ha milers de professionals, terapeutes, 

familiars, voluntaris... que posen tot el seu esforç amb el fi d’acompanyar i 

ajudar a les persones en el procés de rehabilitació i reinserció social. El perfil 

de tot aquest col·lectiu és molt important; ja que com va dir el Sr. Hidalgo, hi ha 

una sèrie d’habilitats necessàries per a desenvolupar aquest tipus de treball. 

Considero que la més remarcable és la capacitat de treballar en equip perquè 

si es vol completar la reinserció, és essencial que tots els col·lectius que s’hi 

veuen implicats treballin tots junts en una mateixa línia. A més, hi ha perfils 

molts diferents i per això és fonamental tenir paciència i empatia. No és un 

camí fàcil, ni per tu ni per a ells.  

A més, com va dir-nos el Sr. Hidalgo, la majoria de persones que es presenten 

tenen series dificultats formatives. Aquest és un greu impediment per a 

reinserir-se i és per això que l’ONG, acompanyada pel programa Incorpora, han 

decidit posar-hi remei, facilitant-los formació com alhora experiència pel 

currículum. D’aquesta manera, tots aquells amb dificultats acaben adoptant 

unes habilitats laborals que els permeten aconseguir una feina estable.  

Des de l’associació, escullen un seguit de persones afortunades que tenen la 

sort de poder treballar a la Botiga Amiga durant una temporada. Allà guanyen 

un sou, i posen en pràctica tot el que han aprés durant la formació. Aquesta 

tenda és una botiga solidària, creada l’any 2015, que ven roba de segona mà i 

es va fundar amb la finalitat d’oferir llocs de feina a col·lectius en situació de 

risc d’exclusió social. 

Veient tot això, puc afirmar que el Projecte Home posa molt d’esforç en ajudar 

a totes aquelles persones que ho necessiten. Ofereixen formació, recursos i 

experiència, i se’ls ha de valorar i agrair tot el que fan; ja que gracies a ells, dia 

a dia es construeix una societat millor.  
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EXTRACTE DE L’ENTREVISTA AL TREBALLADOR ENRIC HIDALGO 
(La transcripció de l’entrevista es troba a l’apartat 7.2.3 de l’annex) 

 

L’entrevista feta al Sr. Hidalgo ha complert totes les expectatives marcades 

abans de fer l’entrevista: hem aprés més sobre el Projecte Home i alhora hem 

entès una mica millor com és el dia a dia d’un dels treballadors. Per a poder 

extreure el màxim profit d’aquesta trobada, procedeixo a fer una classificació de 

les preguntes que més informació han aportat. 

Per a començar, a “En què consisteix la seva feina?” veiem explicat un dels 

problemes que més dificulta la reinserció: la mancança formativa. Hem de 

pensar que una gran majoria dels interns que surten de la presó no tenen 

gairebé estudis i aleshores, en tots aquests casos, si es vol completar la 

reinserció satisfactòriament, s’ha d’oferir una prèvia formació que els ajudi a 

aprendre un ofici, a guanyar experiència i a adoptar hàbits laborals.  

Amb la pregunta “Quines habilitats es necessiten per desenvolupar aquesta 

professió?” tornem a veure altre vegada que en aquest sector és essencial 

treballar en equip. No és un procés fàcil i és important treballar tots en una 

mateixa direcció. Tant els interns, com les entitats i la societat són 

imprescindibles en aquest procés i si un cau, cauen tots.  

En tercer lloc, la resposta de “Quins elements distintius té l’ONG respecte a 

altres empreses del sector?” mostra de quina manera Projecte Home ajuda als 

reclusos i la gratificació que suposa finalitzar el procés. En primer lloc, veiem 

que hi ha persones amb buits laborals de més de 10 anys i que amb tots 

aquests s’ha de seguir un tractament més especialitzat. En segon lloc, veiem 

que tot l’esforç que posen els dos bàndols acaba valent la pena.  

Per a finalitzar, de “Què creu que podria fer la societat per afavorir la reinserció 

dels interns?” puc extreure’n una reflexió molt interessant que ha plantejat el Sr. 

Hidalgo. El que ell ve a dir és que de la mateixa manera que les empreses 

tenen bonificacions a la seguretat social per inserir persones amb discapacitat, 

també hauria de ser possible amb persones amb antecedents penals, al menys 

durant un temps. D’aquesta manera, les empreses disposarien de més prestigi i 

els interns podrien completar la reinserció sociolaboral esperada.  
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3.2.3 PROGRAMA REINCORPORA 

Per analitzar més profundament el programa Reincorpora, vaig partir de la 

informació trobada durant la realització de la part teòrica i al repassar tot 

l’escrit, vaig pensar en que seria molt positiu poder ampliar els coneixements. 

Per a fer-ho, vaig decidir contactar amb la Sra. Lourdes Dueñas que és qui 

lidera l’Oficina tècnica del programa Reincorpora i vam trobar-nos un dia per a 

que m’expliqués millor el funcionament. Va facilitar-me molta informació i 

gràcies als seus aclariments, he pogut elaborar una explicació més detallada 

de la feina que fa el fantàstic programa. 

A part de concretar una quedada amb la Lourdes, vaig trobar-me també amb el 

tècnic de Reincorpora d’Intermedia, una de les entitats amb les que treballen. 

Ell és el Sr. Israel Ovejero i amb aquesta entrevista, que més tard mostraré la 

transcripció, vaig acabar d’obtenir tota la informació necessària per a redactar 

la descripció detallada i completa que trobareu a continuació.   

Reincorpora és un programa de l’Obra Social “la Caixa” que va sorgir anys 

enrere amb l’objectiu d’ajudar a totes aquelles persones que han passat pel 

centre penitenciari a reinserir-se al mercat laboral. Gràcies al conveni que té el 

Departament de Justícia amb “la Caixa”, aquest programa recolza tant a homes 

i dones adultes com a joves. En quant als primers esmentats, per a poder 

participar, és un requisit essencial estar dins del tercer grau; ja que és quan 

estan a poc temps de sortir de la presó i es considera que és el moment més 

oportú per a començar a planificar el futur laboral. 

A l’inici del procés es mira que tots els interessats en participar compleixin els 

requisits necessaris per a poder formar part de Reincorpora. Les condicions 

són estar en el tercer grau, tenir documentació i el més important de tots: 

mostrar interès. Tot i que els tres condicionants són primordials, aquest últim es 

valora molt; ja que per a poder avançar s’han de tenir ganes de reinserir-se. 

Aleshores, un cop s’escull la persona, se li busca i se li assigna una de les 24 

associacions amb qui Reincorpora treballa i a partir d’aquest moment, es 

comença un procés personalitzat durant 12 mesos. Si al finalitzar el període, 

l’intern considera que encara vol formar part de l’associació, evidentment pot 

romandre dins l’entitat. 
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El treballador que ha protagonitzat el procés de selecció prèviament esmentat, 

elabora un informe amb el que li ha dit l’intern perquè així quan el pres es 

dirigeix a l’associació i parla amb el tècnic de Reincorpora corresponent, aquest 

pot veure si el que li diu a ell i el que ha dit abans coincideix Si la informació 

coincideix, l’entitat comença a treballar de manera personalitzada amb ell. Si no 

quadren, s’intenta analitzar què ha passat. 

Després, amb l’ajuda de diversos professionals, s’analitza la situació de la 

persona i veient la realitat del món laboral i la pròpia realitat de l’individu, es 

mira de quina manera podria encaixar dins del mercat laboral i llavors, 

s’elabora una llista d’objectius a assolir per a poder trobar feina.  

A més de proporcionar-los aquesta formació laboral, des de Reincorpora també 

s’intenta que adquireixin hàbits laborals perquè coses tant senzilles com vindria 

a ser la correcta vestimenta o la puntualitat, encara no les tenen del tot 

normalitzades. A més, també hi ha un aspecte molt important que és el de la 

digitalització. Hi ha persones que fa més de deu anys que estan a la presó i 

que per tant, no han vist l’enorme evolució tecnologia. Això suposa un greu 

problema per a tot ells i per això, moltes entitats també els ofereixen cursos per 

aprendre a utilitzar de la manera més senzilla possible els aparells mòbils, 

sobretot els ordinadors.  

Com heu pogut veure, les associacions tenen un paper molt important en 

aquest procés i és per aquest motiu que vaig voler trobar-me amb el tècnic de 

Reincorpora d’una d’elles; ja que volia aprendre més coses sobre la feina que 

fan i vaig pensar que la millor manera per a fer-ho seria trobar-me amb algú 

que visqués el dia a dia del programa. Intermedia, que és l’associació amb la 

que vaig contactar, és una entitat que treballa dia a dia per garantir la inserció 

laboral de la població amb risc d’exclusió social; és a dir, els reclusos; i la 

veritat és que veient l’entrevista situada a continuació, Intermedia està molt 

satisfeta amb la feina que fa el programa.  

Després d’haver vist tot això, puc afirmar que el Reincorpora és un potent 

programa de recolzament a les persones que han passat per la presó i que 

gràcies a la feina de milers de treballadors, els resultats són molt positius.  
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EXTRACTE DE L’ENTREVISTA AL TREBALLADOR ISRAEL OVEJERO 
(La transcripció de l’entrevista es troba a l’apartat 6.2.4 de l’annex) 

 

L’entrevista al Sr. Israel Ovejero ha aportat molt a aquest treball per dos motius. 

Primer de tot, va explicar-me molt detalladament el que feien a Intermedia amb 

Reincorpora i gràcies a la informació que va facilitar, he ampliat els 

coneixements. A més, el fet de què li apassioni la seva professió es veu 

clarament reflectit en el resultat. El segon està lligat a l’enorme satisfacció que 

m’aporta veure com ajuda als interns a reinserir-se al món laboral tant 

positivament. Ell, com tothom, té un passat i el seu fa que connecti tant bé amb 

tots ells. D’una manera o d’una altra, ell va viure una situació similar i per tant, 

entén la situació per la que passen i els intenta ajudar de la millor manera 

possible. Va patir aquesta experiència en primera persona i per tant serveix 

com a referent de les persones que atén. 

Analitzant l’entrevista, les respostes que més informació aporten al treball són 

les de les tres darreres preguntes. Per aquest motiu, ara passarem a la seva 

revisió i així, poder agafar les idees principals de cada una.  

Per una banda, “Com valora la tasca que fa Reincorpora?” va facilitar-nos 

informació tècnica: durada i quantitat de diners amb els que se’ls subvenciona. 

Entenc que al finalitzar el període, l’intern deixi de rebre aquests diners i estic 

d’acord amb que se li ofereixi la possibilitat de continuar; ja que si continuen 

necessitant ajuda, se’ls hi ha de proporcionar.  

Amb la pregunta “Quins elements distintius té Reincorpora respecte altres 

empreses del sector?”, m’ha fet veure de que l’especialització és un dels valors 

afegits que té Reincorpora i això és molt positiu; ja que en aquests casos, el 

tracte personalitzat és molt important. Cada persona és un món.  

Per finalitzar, hi ha “Què creu que podria fer la societat per afavorir la reinserció 

dels interns?”. La seva resposta va ser molt interessant; ja que la creació 

d’aquestes empreses és una molt bona idea. Pel que va explicar-me, hi ha 

molts interns que no encaixen en el perfil que busquen moltes empreses i 

aquest tipus de negoci, els oferiria la possibilitat de treballar i també, se’ls 

podria fer un millor seguiment.  A més, després va explicar-me que, si tot anava 

bé, l’any vinent inauguraria la seva pròpia empresa. 
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3.2.4 COMPARATIVA  

Havent analitzat més específicament les tres entitats, procedeixo a l’elaboració 

d’una comparació entre totes elles. L’objectiu d’aquest apartat és poder arribar 

a entendre les seves diferències i en què s’especialitza cadascuna, per així 

veure quins són els valors afegits de què disposen i que fan que els resultats 

siguin tant positius en totes elles. Compararé els següents aspectes:  

- Organització 

- Objectiu 

- Metodologia  

- Moment d’actuació 

- Àmbit d’actuació 

- Usuaris 

- Finançament 

- Voluntariat 

- Experiència 

En quant al tipus d’ORGANITZACIÓ, veiem que en primer lloc està el CIRE és 

una empresa pública; és a dir, propietària d’un govern. En aquest cas, forma 

part del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. En segon lloc, 

hi ha el Projecte Home que és considerat una ONG i aleshores, com a 

associació voluntària sense ànim de lucre que és, treballa per a dur a terme 

tasques amb finalitats solidàries. En tercer lloc, està el programa Reincorpora 

de l’Obra Social “la Caixa”, que destina una part dels seus beneficis a ajudar a 

reinserir a les persones que han sortit del centre.  

Seguidament analitzaré l’OBJECTIU que s’han marcat des d’un inici i la 

METODOLOGIA que utilitzen per a complir-l’ho. És evident que totes tres 

treballen dins d’un entorn social, més específicament en la reinserció de 

presos; però cada una es centra en un aspecte diferent. Per una banda, està el 

CIRE que busca evitar l’exclusió social dels presos i alhora ajudar-los a 

integrar-se a la societat. Per a fer-ho possible, l’empresa ha desenvolupat un 

model anomenat FOI (formació, ocupació i inserció), i amb aquests tres factors 

permet als interns treballar, guanyar un sou, ser autònoms i adquirir els valors 

necessaris. Per altra banda, el Projecte Home treballa per a promoure 
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l’autonomia i la dignitat de la gent amb addiccions per a la seva integració 

social i laboral, i això ho fan mitjançant el tractament, la prevenció i la 

sensibilització de les accions. En últim lloc està el Reincorpora que s’ha creat 

amb la intenció de realitzar itineraris personalitzats d’inserció sociolaboral. La 

metodologia que fan servir es basa en la formació d’oficis, en serveis a la 

societat, en acompanyament d’entitats i en itineraris personalitzats. Amb tot 

això contribueixen a la millora de competències professionals i faciliten el 

desenvolupament de valors per a la futura integració laboral a l’empresa.  

Com a tercer punt he triat el MOMENT D’ACTUACIÓ, que és quan entra en 

acció cada organització. Les tres entitats actuen al voltant del període d’estada 

a la presó; però partint d’aquí, cada un es posiciona en una determinada fase. 

D’entrada, el CIRE actua dins de la presó oferint diversos tallers i activitats per 

poder aprendre un ofici i adoptar hàbits laborals. A diferencia d’aquesta 

empresa, el Projecte Home tracta amb els interns fora del centre: en certs 

casos quan ja han complert la condemna i en altres ocasions quan s’ha optat 

per les mesures alternatives. Quan el que ha portat a cometre el delicte ha 

estat una addicció, s’acostuma a veure més sovint aquest últim cas que no 

l’accés al centre penitenciari; ja que no tindria ningun sentit que una persona 

drogoaddicta, per exemple, entrés a la presó, sabent que el que realment 

necessita és participar en un programa de desintoxicació. Pel contrari 

d’aquestes dues, el programa Reincorpora es posa en marxa quan els presos 

estan a punt de finalitzar la seva condemna i s’acaba al cap de dotze mesos, 

que és el temps amb el que la persona ja hauria d’estar reinserida gràcies a 

l’acompanyament de les entitats que se’ls assigna a cada un dels subjectes.  

En quant a l’ÀMBIT D’ACTUACIÓ, trobem que dues coincideixen mentre que 

la restant engloba un territori més ampli. Pel que fa a les primeres, que són 

CIRE i el Programa Reincorpora, actuen només a Catalunya; és a dir, a nivell 

autonòmic. Altrament, el Projecte Home ofereix els seus recursos a tot l’estat 

espanyol i per tant, té l’oportunitat de tractar amb moltes més persones. 

Com a sisè punt, veurem quins perfil d’USUARIS participen en cadascuna de 

les associacions. Per una banda, el CIRE i el Programa Reincorpora no 

s’especialitzen en cap tipus de delicte, però tot i així, tenint en compte diversos 
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factors (com bé seria la motivació del reclòs), es fa una acurada selecció entre 

les persones que hi volen participar. En canvi, a Projecte Home només poden 

formar-hi part les persones amb addiccions.  

El FINANÇAMENT de les tres associacions també és un factor essencial. Per 

una banda, el CIRE està finançat de manera pública, mentre que el 

Reincorpora rep ajuda privada; ja que forma part de l’Obra Social “la Caixa” i 

per tant, són ells qui els proporcionen els recursos econòmics. En quant al 

Projecte Home, com és una ONG, obté l’ajuda econòmica de diverses fonts: 

d’ajuts públics, d’ajuts privats, d’aportacions solidàries, de la botiga... 

En el penúltim lloc, hi ha el VOLUNTARIAT. Trobem que dins de CIRE i del 

Programa Reincorpora no es possible fer-ne. En canvi, al Projecte Home, si 

que n’ofereixen la possibilitat i les dades de l’any passat, que es troben a la 

Memòria 2016, mostren que hi ha gairebé dues centes persones disposades a 

ajudar a la societat sense rebre res a canvi.  

Per acabar, he comparat l’EXPERIÈNCIA de les tres associacions, tenint en 

compte l’any de fundació; ja que lògicament, com més temps porta vigent 

l’agrupació, més experiència té. D’entrada, l’empresa del Departament de 

Justícia és la que primer va aparèixer i va fer-ho l’any 1989. Des de llavors 

treballa per evitar l’exclusió sociolaboral dels interns i l’experiència que han 

adoptat durant gairebé tres dècades explica el perquè de la seva àmplia 

extensió en tot Catalunya: actua en totes les presos catalanes. En el cas del 

Projecte Home, va sorgir l’any 1984 a Madrid, però no va ser fins més tard, 

l’any 1995, que es va portar a Catalunya. La seva llarga trajectòria i també el 

suport que reben estatalment són dos dels condicionants que han ajudat a 

l’ONG a arribar a on és ara. En últim terme està el Programa Reincorpora que 

va començar a formar part de l’Obra Social “la Caixa” l’any 2011 i amb només 

aquest temps ha ajudat a moltíssims presos a reinserir-se.  
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ORGANITZACIÓ EMPRESA PÚBLICA PROGRAMA ONG 

OBJECTIU 
Evitar l’exclusió social dels presos i ajudar-los a 

integrar-se a la societat 

Realització d’itineraris personalitzats d’inserció 

sociolaboral 

Promoure l’autonomia i la dignitat de la gent amb 

addiccions per a la seva integració social i laboral 

METODOLOGIA Model FOI (formació, ocupació, inserció) 
Formació en oficis i serveis a la societat, 

acompanyament d’entitats i itineraris personalitzats 
Tractament, prevenció i sensibilització de les accions 

MOMENT DE L’ACTUACIÓ DINS LA PRESÓ ¾ DE LA CONDEMNA + FORA LA PRESÓ FORA LA PRESÓ 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ AUTONÒMIC (Catalunya) AUTONÒMIC (Catalunya) ESTATAL (Espanya) 

USARIS Interns de diverses tipologies (seleccionats) Interns de diverses tipologies (seleccionats) Amb addiccions 

FINANÇAMENT Públic Fundació privada 

 

Ajuts públics, ajuts privats, aportacions solidàries, 

botiga Roba Amiga... 

VOLUNTARIAT No No  Sí 

EXPERIENCIA des de 1989 des de 2011 des de 1984 (Catalunya 1995) 
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3.3 PROPOSTES PER COM AFAVORIR LA REINSERCIÓ  

Després d’haver vist quin paper tenen les persones amb antecedents penals 

dins de la nostra societat i les agrupacions com CIRE, el Projecte Home i el 

programa Reincorpora que ajuden a que la reinserció sigui més fàcil per a tots, 

passo a la visualització d’un seguit de propostes d’elaboració pròpia creades 

amb l’objectiu de fer veure a la societat com podríem afavorir la reinserció de 

totes aquelles persones que han passat pel centre penitenciari. 

Gràcies a les entrevistes fetes a especialistes que treballen en aquest àmbit, he 

pogut conèixer el seu punt de vista envers la reinserció i agafant tota la 

informació necessària de les preguntes realitzades, les propostes redactades 

disposen de molta qualitat i originalitat.  

Com que les entrevistes han sigut un punt clau en aquest apartat, abans de 

visualitzar les propostes elaborades, presentaré un acurat extracte de totes 

dues. Les transcripcions senceres es troben als annexos.  

Primer de tot, està l’entrevista feta a la Sra. Esther Grima, una psicòloga que 

treballa dins de l’àmbit penitenciari i que ens ha aportat molta informació, cosa 

que ha contribuït de manera positiva en el resultat.  

Seguidament, hi ha l’entrevista realitzada a la Sra. Anna Pruna. Ella treballa 

com a psicòloga al departament d’ingressos de la presó de Quatre Camins, 

situada a la Roca del Vallès i la seva professionalitat ha fet que acabés 

d’entendre com està actualment la reinserció.  

Un cop haguem vist les entrevistes, serà el moment de visualitzar les sis 

propostes redactades. Totes elles no només adopten originalitat, sinó que 

alhora també contenen realisme; i això els hi dóna un valor afegit molt gran. 

Abans de presentar-les, oferiré una infografia on es resumeixen totes sis. 

Gràcies a aquest gràfic visual, es podrà disposar d’una breu idea de cada una 

abans de llegir-les i així després poder entendre-les millor.  
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EXTRACTE DE L’ENTREVISTA A LA PSICÒLOGA ESTHER GRIMA 
(La transcripció de l’entrevista es troba a l’apartat 6.3.1 de l’annex) 

 
L’entrevista a la Sra. Grima ha servit de gran ajuda per l’elaboració de les 

propostes per afavorir la reinserció laboral dels presos. Ella ha donat el seu 

punt de vista respecte la reinserció dels interns, cosa que ha ajudat molt; ja que 

la seva feina es desenvolupa en aquest àmbit i qui millor que ella per explicar-

ho? Tot i que les primeres preguntes són molt útils, no són elementals per 

extreure informació. Per això, ara procediré a l’anàlisi de les últimes, que són 

les que ens han facilitat coneixements sobre la reinserció. 

Primer de tot, la pregunta “Creu que la reinserció és possible?” m’ha ajudat a 

veure que, amb esforç, la reinserció és possible. Ara bé, els interns necessiten 

algú que els ajudi: fer-ho sols és complicat; i per això hi ha empreses com CIRE 

que s’encarreguen de que rebin aquesta assistència.   

Seguidament, la pregunta “Creu que hi ha hagut una evolució positiva respecte 

la reinserció dels interns?” m’ha facilitat informació sobre un estudi que afirma 

que si que hi ha hagut una evolució respecte la reinserció. D’aquí puc extreure 

una idea molt important; ja que si des del 2008 fins l’any 2014, hi ha hagut una 

evolució enorme; ara ja s’haurà donat un canvi i per tant, en un futur, el nombre 

de reinserits serà més elevat. 

La tercera pregunta “Creu que les complicacions a l’hora de reinserir-se poden 

causar reincidència?” ha aportat coneixements sobre un estudi que ens 

demostra que si una persona que al cinquè any de sortir no ha reincidit, mai 

més ho farà. Ara bé, si no hi ha hagut aquesta reinserció, té més possibilitats 

de recaure i és per això que la societat ha d’intentar que es redueixi el 

percentatge de persones amb dificultats a l’hora de reinserir-se.  

Per últim, està “Què creu que podria fer la societat per afavorir la reinserció 

dels interns?”. Aquesta mostra el pensament de futur d’una persona que viu el 

dia a dia dels interns i per tant, coneix els problemes que sorgeixen i la manera 

de com solucionar-los. Segons l’Esther, tant l’entorn com l’existència d’un 

referent són clau alhora de reinserir-se. També diu que cal eliminar la por que 

es té cap a ells; ja que l’únic que s’aconsegueix amb ella és augmentar les 

possibilitats de reincidència. 
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EXTRACTE DE L’ENTREVISTA A LA PSICÒLOGA ANNA PRUNA 
(La transcripció de l’entrevista es troba a l’apartat 6.3.2 de l’annex) 

 

Com a última professional entrevistada dins del marc pràctic, està la Sra. Anna 

Pruna que treballa com a psicòloga dins de la presó de Quatre Camins, situat a 

la Roca del Vallés.  Gràcies a ella, he pogut conèixer millor l’estat de la 

reinserció a la societat i també he tingut l’oportunitat d’aprendre què comporta 

la feina d’un psicòleg dins d’un àmbit com aquest. Per a poder procedir a una 

ràpida extracció de l’entrevista, he fet una acurada selecció de les preguntes 

que més valor contenen.  

En primer lloc, està la pregunta “Quines habilitats creu que es necessiten per 

aquesta professió?” que m’ha fet veure un factor molt significatiu: l’assertivitat 

amb professionalitat. El que ve a dir la treballadora Anna Pruna, és que quan 

treballes dins de l’àmbit penitenciari no pots deixar-te emportar per les 

emocions perquè llavors la teva feina no és objectiva.   

A continuació, amb la qüestió “Creu que la reinserció és possible?” torna a 

sortir una altra vegada la influència negativa que representa viure en un entorn 

inadequat durant el procés de reinserció, entre d’altres aspectes que 

repercuteixen la satisfactòria reinserció sociolaboral dels ex-interns.  

En quant a “Creu que hi ha hagut una evolució positiva respecte la reinserció 

dels interns?”, la Sra. Pruna ens confirma que si que hi ha hagut una millora. 

Això és un aspecte molt positiu perquè si cada cop hi ha més protocols per a 

decidir el tractament que convé dur a terme, en un futur pròxim el grau 

d’especialització serà molt més elevat i això suposarà un enorme avanç en el 

desenvolupament de la reinserció sociolaboral del pres.  

Per últim, amb la resposta de “Què creu que podria fer la societat per afavorir la 

reinserció dels interns?” torno a veure clarament la importància que representa 

la participació ciutadana en el procés de reinserció social. S’ha d’intentar 

fomentar aquesta ajuda per part de la societat i així poder evitar que 

esdevinguin pensament negatius en contra totes les persones que hagin passat 

pel centre penitenciari; ja que tots mereixem respecte i una segona oportunitat.  
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CREACIÓ D’UNA ONG  

La primera proposta d’elaboració pròpia és la creació d’una Organització No 

Governamental; és a dir, una associació voluntària sense ànim de lucre 

formada per particulars, independent de l’estat i dedicada a dur a terme 

tasques amb finalitats solidàries. 

La seva finalitat seria reunir persones voluntàries de la societat civil disposades 

a acompanyar als interns de les presons que estiguessin en tercer grau durant 

el procés de sortida de la presó i l’inici de reinserció.  

La idea de la creació d’aquesta ONG sorgeix de la dura realitat de que sovint 

els presos es troben sols, sense amics ni família que els recolzin, i al sortir no 

saben on anar i acaben tornant als antics hàbits, cosa que es reduiria si l’entorn 

on visquessin els afavorís. Per això, seria convenient que hi hagués una 

persona que els servís com a referent; ja que necessiten gent que els recolzi. 

Tal com va dir el Sr. Israel Ovejero, els presos no acostumen a tenir una relació 

de confiança amb els professionals, i apostar per la creació d’aquesta entitat 

proporcionaria als interns una persona amb qui obrir-se i amb qui tenir una 

relació de tu a tu.  

 

EMPRESES PÚBLIQUES 

La segona proposta és la creació d’un seguit d’empreses públiques destinades 

a oferir feina a persones que hagin passat pel centre penitenciari. 

Com bé s’ha vist en aquest treball, hi ha casos d’ex-interns amb perfils molt 

específics que tenen certes complicacions per a trobar feina i per a tots ells 

seria una gran oportunitat poder treballar en una d’aquestes empreses; ja que 

podrien posar en pràctica els hàbits laborals i a més, se’ls podria continuar fent 

un seguiment personal i alhora ajudar-los a tenir una estabilitat laboral. 

Treballar en aquestes empreses comportaria un contracte temporal, tenint en 

compte que l’objectiu és ajudar-los a entrar al món laboral per a que després, 

amb experiència, tinguin més facilitat a l’hora de buscar feina.  
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PROGRAMA DE CONSCIENCIACIÓ  

Com a tercera proposta a la societat, hi ha la creació d’un programa de 

conscienciació als treballadors dels centres penitenciaris catalans.  

Com s’ha vist a l’entrevista realitzada amb el Sr. Erik, la treballadora social va 

comentar que pensava que hi havia dos tipus de treballadors dins dels centres 

penitenciaris. Per una banda, els que veien els presos com a delinqüents i que 

llavors tenien una relació freda amb ells perquè intentaven “castigar-los” pel 

que havien fet. Per altra banda, hi havia els que els veien com a persones que 

en un punt de la seva vida havien comès un error i per tant, eren qui els 

proporcionaven la màxima ajuda i atenció perquè no tornés a passar. 

El que ella va dir m’ha fet veure que s’hauria de treballar aquest aspecte en 

xerrades anuals en les que es conscienciessin als treballadors per a que 

veiessin als presos com a persones que han comés errors, no com a 

delinqüents. Posar en pràctica aquest programa no només milloraria l’ambient 

dins del centre penitenciari, sinó que també enfortiria la relació i el vincle del 

professional amb l’intern. 

 

AMPLIACIÓ DE RECURSOS  

Aquesta proposta s’ha creat amb l’objectiu d’oferir més recursos per a poder 

millorar l’adaptació i la reinserció sociolaboral de la gent amb risc d’exclusió.  

Tal com va explicar-nos el Sr. Azorín, hi ha una manca molt gran de 

possibilitats que dificulta a les entitats, poder oferir l’ajuda que voldrien. Per 

aquest motiu, seria molt positiu que les institucions governamentals facilitessin 

ajuda econòmica; ja que el finançament és un aspecte que condiciona molt 

alhora de prendre decisions. En aquest apartat, també s’inclou la reflexió del 

Sr. Enric Hidalgo que proposa que de la mateixa manera que les empreses 

tenen bonificacions a la seguretat social per inserir persones amb discapacitat, 

també hauria de ser possible amb persones amb antecedents penals, al menys 

durant un temps. D’aquesta manera, les empreses disposarien de més prestigi i 

els interns podrien completar la reinserció sociolaboral esperada.  
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CONÈIXER LA REALITAT  

La majoria de les persones entrevistades en el llarg d’aquest treball m’han 

comentat que la societat hauria d’estar més conscienciada envers aquest tema; 

ja que un gran percentatge de la població demostra un clar rebuig cap a les 

persones que han passat pel centre penitenciari i aquest fet dificulta molt la 

seva reinserció, tant la laboral com la social.  

Per aquest motiu, he considerat necessària l’elaboració d’una proposta que 

ajudi a reduir els pensaments negatius cap als interns i que a la llarga comporti 

una millora en la reinserció i per tant, disminueixi la reincidència.   

Aquesta proposició consisteix en la creació de programes de conscienciació 

destinats a tots els públics però més específicament a nois i noies d’instituts i 

d’universitats, perquè són les futures generacions.  

Aquestes trobades les podrien portar presos en semi-llibertat o ja en llibertat 

perquè considero que són qui millor pot arribar a fer entendre que són gent 

normal, com tu i com jo, que un dia van cometre un error i que per tant, se’ls ha 

d’ajudar per a que puguin continuar endavant essent millors persones. 

 

FOMENTAR EL VOLUNTARIAT 

Com a última proposta a la societat, he optat per a intentar promoure el 

voluntariat social dins de l’àmbit penitenciari.  

La reinserció no només afecta als propis interns, sinó que a nosaltres també 

ens pot arribar a influir. Per aquest motiu, és fonamental que entre tots intentem 

comprendre perquè és important que treballem tots junts com un sol equip i una 

manera per aconseguir-ho, seria promovent el voluntariat; ja que si la gent 

entén com es viu el procés de reinserció en primera persona, poc a poc el 

rebuig que es veu diàriament en contra de la població reclusa, disminuiria.  
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4. CONCLUSIONS  

Havent analitzat tot el procés de reinserció, puc afirmar que la hipòtesi marcada 

a l’inici del treball, és certa; ja que la majoria de les persones que disposen 

d’antecedents penals, tenen dificultats a l’hora de reinserir-se al mercat laboral.  

Tot i així, gràcies a l’existència d’entitats que es dediquen a contrarestar les 

dificultats d’aquest col·lectiu, la reinserció sociolaboral en aquest àmbit 

evoluciona positivament dia rere dia.  

A més, he arribat a la conclusió que perquè el procés de reinserció resulti 

satisfactori, hi ha una sèrie de factors que han d’estar sempre treballant 

conjuntament. És el cas dels propis presos, els experts, la societat i les entitats.  

  

 

 

 

 

 

En relació als PRESOS, he vist que l’actitud que adopta cadascun, afecta 

directament a la reinserció. La seva disposició farà que la reintegració es 

completi o no; ja que el propi esforç i la constància, són factors essencials.  

Per això, caldria motivar-los contínuament durant totes les parts del procés. 

L’acompanyament de la societat i de les entitats seran elements claus dins i 

fora dels centres penitenciaris. 

Referent als EXPERTS, la professionalitat i la dedicació són dos punts  claus i 

imprescindibles per al desenvolupament sociolaboral dels interns.  

Per aquest motiu, el vincle de treballador – intern ha de ser favorable i de 

confiança; ja que com més es conegui al pres, més especialitzat serà el 

programa que se li assigni i per tant, més propicia serà la resolució.  

SOCIETAT 

PRESOS 

ENTITATS 

EXPERTS 
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En quant a les ENTITATS analitzades, valoro molt positivament la feina que 

desenvolupen perquè, malgrat la clara falta de recursos, creuen fermament en 

el seu projecte i això fa que els respectius resultats siguin tant positius.  

Tot i així, considero que aquesta manca de recursos pot arribar a causar en 

certs casos, discriminació entre els interns. Des de les associacions, intenten 

respondre en tot moment les necessitats de la població reclusa i alhora també  

treballen per a satisfer els interessos de diverses empreses i programes. 

Aleshores, aconseguir fer tot això sense recursos pot arribar a generar, 

involuntàriament, diferències entre els interns; ja que evidentment, quan es fa la 

selecció dels que hi participaran en el programa, sense voler-ho, s’estan 

tancant portes a d’altres que potser també voldrien participar-hi.  

Per últim, la implicació de la SOCIETAT en el procés de reinserció és totalment  

necessària. És per això que, cada cop més, s’hauria de conscienciar a la 

població de la importància que representa la seva ajuda en aquest àmbit. 

Assolir que un alt percentatge de la població estigués disposat a donar segones 

oportunitats a aquelles persones que més ho necessiten, no només milloraria la 

reinserció dels interns, sinó que també enfortiria la relació entre tots nosaltres. 
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figura la data), www.goo.gl/cbSwxY [Consulta: 22 de juliol 2017] 

 

Generalitat de Catalunya, Govern.cat (Inici → nota de premsa) “El programa 

Reincorpora de l'Obra Social de La Caixa i el Departament de Justícia ha 

facilitat la reinserció de més de 2.200 interns” [en línia] Espanya: 20 de 

novembre de 1015 www.goo.gl/zYMKS8 [Consulta: 27 d’agost 2017] 

 

 

http://www.goo.gl/cbSwxY
http://www.goo.gl/zYMKS8

