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Imatge social de persones privades de llibertat 

Resum 

Quan una persona comet un delicte tipificat per la llei i el jutge decreta presó, ja 

sigui preventiva o havent de complir una condemna en un Centre Penitenciari, la 

persona, per a la societat, automàticament acaba formant part de la categoria 

social de pres. El contingut d’aquesta i la imatge social que se’n tingui, pot 

presentar certes diferències segons qui l’observi, ja siguin els mateixos interns i 

internes, sigui la població general que hagi tingut contacte amb persones privades 

de llibertat, o bé la que població que no n’ha tingut.   

Paraules clau: presó, categoria social, estigma, estereotip i prejudici.  

 

Resumen: 

Cuando una persona comete un delito 

tipificado por la ley y el juez decreta prisión, 

ya sea preventiva o debiendo cumplir una 

condena en un centro penitenciario, la 

persona, para la sociedad, automáticamente 

termina formando parte de la categoría 

social de preso. El contenido de esta y la 

imagen social que se tenga, puede presentar 

ciertas diferencias según quien la observe, ya 

sean los propios internos e internas, sea 

población general que haya tenido contacto 

con personas privadas de libertad, o bien 

población que no haya tenido dicho 

contacto. 

Abstract:  

When a person commits a crime punishable 

by law and the judge orders prison, either 

preventive or having to serve a sentence in a 

penitentiary, the person for the society 

automatically ends up in the social 

categorical of prisoner. The content of this, 

and the social image, may have some 

difference according to whom observes, 

whether the inmates themselves, the general 

population, which has been in contact with 

prisoners, and people who have not contact 

with them. 

Palabras clave: prisión, categoría social, 

estigma, estereotipo y prejuicio 
Key words: prison, social categorization, 

stigma, stereotyping and prejudice 
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Introducció 

El següent treball es presenta amb l’objectiu d’estudiar la imatge social d’un 

determinat col·lectiu, les persones privades de llibertat. Es realitza amb la 

pretensió de comprendre la configuració de les categories socials i tots aquells 

elements i mecanismes que es desprenen d’aquesta. Per a la present finalitat, es 

realitza un estudi amb diversos col·lectius per a conèixer la visió que tenen de la 

població penitenciària, copsant diferències o similituds entre cada grup, i indagant 

en el perquè d’aquestes. Per tal que tot això sigui possible, el treball es presenta 

amb una determinada estructura que facilita la comprensió i l’estudi de l’estat de la 

qüestió.   

En primer lloc, en el marc teòric s'exposen els diversos conceptes utilitzats per a 

l’anàlisi de la imatge social, així com també es presenten les característiques de la 

població penitenciària a Catalunya, per tal de conèixer la realitat de la qual es 

parteix. Es realitza amb la intenció de comparar la realitat amb la imatge social 

mostrada pels diversos grups seleccionats.       

En segon lloc, en la metodologia es desenvolupen els procediments adoptats per a 

estudiar la imatge social, on apareix la mostra dels col·lectius objecte d’estudi, 

l’instrument emprat per a l’obtenció d’informació, així com els procediment 

efectuats per a realitzar un posterior anàlisi dels resultats obtinguts.  

En tercer lloc, en els resultats s’exposen les dades obtingudes, configurades a través 

de dos anàlisis: el freqüencial i el dimensional, atenent al que mostra i reflecteix 

cada un, amb la finalitat d’obtenir la informació rellevant i necessària que permeti 

realitzar una reflexió a mode de conclusió.  

Finalment, en les conclusions s'exposen unes breus reflexions sobre la qüestió 

plantejada i es presenta una proposta per a crear situacions en les que la 

pertinença a la categoria social de reclús no esdevingui significativa.   
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Marc teòric 

En l’abordatge de l’estat de la qüestió, la imatge social de les persones privades de 

llibertat, és ineludible mostrar els conceptes que emmarquen el present estudi i 

des d’on es parteix per tal d’elaborar-ho.   

Percepció i categorització social  

La interacció social no pot concebre’s sense la percepció social, el procés o els 

processos a través dels quals es busca comprendre i conèixer les persones (Baron i 

Byrne, 2005). Sense la capacitat de percepció, es tindrien greus problemes, 

deixaríem de ser persones. És per això, que és possible afirmar que som éssers 

perceptius, però amb certes limitacions, ja que no és possible atendre a tota la 

complexitat d’estímuls que ens envolten. Un dels processos bàsics de la percepció 

social és la categorització social. 

Els éssers humans tenim la necessitat inherent de donar ordre i sentit al món que 

ens rodeja permanentment, en tots els contextos de la vida quotidiana: ja sigui a 

l’hora de percebre objectes, individus o interaccions (Arnoso, 2005). Per aquest 

motiu, la cognició humana fa ús del procés categorització, agrupant una sèrie 

d’individus que posseeixen una característica comuna, tractant-los com 

equivalents. Prenent de referència  Tafjel (1959), aquest procés es du a terme 

gràcies al procés de comparació. D’aquesta manera, un resultat directe de la 

categorització social és una accentuació cognitiva de les diferències entre les 

categories i una  disminució de les diferències dins de les categories.  

També, cal esmentar que a la categoria se li atribueix un significat social, de 

manera que es fa necessari que hi hagi un consens social, però el contingut 

d’aquesta pot variar segons el context cultural. A la vegada, sense el procés de 

categorització, no seria possible parlar de conjunt de coses, impossibilitant així la 

comunicació.  

En aquest punt, és important realitzar una breu reflexió, ja que no es poden 

confondre les categories amb els grups. El que caracteritza un grup és la 

compartició d’uns objectius i unes maneres similars d’aconseguir-los. Per tant, no 

totes les categories esdevindran grups.  
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Estereotips i prejudicis 

Com s’ha pogut apreciar anteriorment, el procés de categorització és ràpid, en tant 

que automàtic, útil i fàcil cognitivament. A mesura que se simplifica l’entorn es 

perd informació, generant actuacions cap els individus categoritzats, en funció del 

què són i no de qui són. De manera, que s’acaba veient a les persones com a 

membres de categories, perdent òbviament, informació sobre elles. És per això, 

que l’absència d’informació és substituïda pels estereotips. Van ser descrits 

científicament per primera vegada per Lippman (1922), es consideraven imatges 

mentals simplificades que actuaven com a motlles per ajudar a interpretar 

l’enorme diversitat del món social (Hogg i Vaughan, 2010). Concretament, és 

possible definir l’estereotip com a creences referides a característiques o trets, 

creats i compartits (Morales, 1999), sobre individus que pertanyen a una categoria 

social. Aquestes, però, no estan basades en dades suficients per a la seva verificació 

(Calvo, 1990).  

L’origen del contingut dels estereotips es troba en les tradicions culturals, que 

poden estar relacionades o no, amb experiències comunes, passades o presents, 

generalitzades en excés (Tajfel, 1981). 

A conseqüència d’aquesta percepció estereotipada de la realitat, sorgeixen els 

prejudicis, també originats del procés de categorització. Es podrien definir com 

aquells judicis, previs, no comprovats, de caràcter favorable o desfavorable, en 

relació un individu o grup, és a dir, basats en dades insuficients o imaginàries 

(Klinberg, 1984).  

Mentre que l’estereotip és possible identificar-lo com una imatge,  el prejudici és 

una actitud, i per tant, reuneix components cognoscitius (creences), afectius 

(sentiments), i comportamentals (disposicions a l’acció) (Ehrlish, 1973). Així 

doncs, l’actitud cap algú està condicionada per la imatge que es té d’ell (Elosua et 

al, 1994).  

El prejudici pot desencadenar-se de forma pràcticament automàtica davant de 

membres de grups (Baron i Byrne, 2005), esperant que aquella persona dugui a 

terme conductes de la categoria social en la qual ha estat inclòs (Arnoso, 2005).   
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Finalment, un aspecte de gran rellevància és que les víctimes del prejudici poden 

patir un desavantatge material o psicològic, baixa autoestima, estigmes, disminució 

de les aspiracions i abús físic i verbal. (Hogg i Vaughan, 2010). 

Prejudici i discriminació  

El prejudici, en tant que actitud, pot expressar-se o no, en la conducta com una 

discriminació manifesta (Hogg i Vaughan, 2010). És a dir, comportaments dirigits a 

produir efectes negatius en les persones pertanyents a una categoria social 

afectades pels prejudicis. Aquests tenen un doble objectiu; afavorir als membres de 

la pròpia categoria i, al mateix temps, perjudicar els membres d’altres categories 

(Ibáñez, 2004).  

El present comportament pot afectar directament a la identitat i a la psicologia de 

les persones que formen part dels grups o categories discriminades, els quals solen 

ser minories o grups sense poder. Les conseqüències de la discriminació són 

diverses: les persones poden acabar presentant un baix nivell d’autoestima o 

percepció negativa d’un mateix, així com manifestar un fort sentiment 

d’inferioritat, on l’individu pot deixar-se maltractar i  trepitjar pels altres. També, 

poden adoptar una actitud de predisposició al fracàs. Finalment, un altre efecte de 

la discriminació, pot ésser l’efecte Pigmalió, és a dir, quan els membres d’una 

categoria assumeixen el contingut de la seva discriminació (Ibáñez, 2004).  

La discriminació també té diferents intensitats com són; l’evitació, l’exclusió, la 

submissió, l’agressió i l’aniquilació. Una de més habituals és l’exclusió social. 

Aquesta es considera un procés social de separació de l’individu o grup respecte a 

les possibilitats laborals, econòmiques, polítiques i culturals a les quals els altres sí 

tenen accés i gaudeixen (Giner, Lamo de Espinosa i Torres, 1998). D’aquesta 

manera, exclusió social significa el no accés, o difícil accés, als drets i oportunitats 

vitals fonamentals (Rubio i Monteros, 2002).   

Estigma 

Els receptors dels prejudicis i la discriminació son individus estigmatitzats. El 

terme estigma fa referència a un atribut profundament desacreditador que 

posseeixen aquestes persones. Es tracta de la construcció d’una ideologia per 
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explicar la seva inferioritat i donar atenció al perill que representa la persona. 

(Goffman, 1963).  

Autors com Hogg i Vaughan (2010) consideren que l’experiència subjectiva de 

l’estigma gira al voltant de dos factors: visibilitat/ocultació i la controlabilitat. Els 

estigmes visibles, com el sexe o l’obesitat, no poden evitar ser estereotipats i 

discriminats, fent impossible l’evitació del prejudici. Els estigmes ocults, 

exemplificat per l’homosexualitat, així com algunes malalties, permeten a les 

persones evitar l’experiència del prejudici. Tot i així, l’ocultació de l’estigma, 

segons Goffman (1963) pot portar a les persones a ser falses amb elles mateixes, 

impedint consecutivament la visibilitat del seu estigma.  

Finalment, els estigmes controlables són aquells en què els individus són els únics 

responsables de la seva elecció, com pot ésser el tabaquisme. Al ser controlables, 

els autors afirmen que conviden a reaccions més dures i a discriminacions més 

extremes que els incontrolables. De manera que els individus tracten d’escapar 

contínuament dels estigmes. Els intents per intentar controlar-los poden acabar 

generant sentiments profunds de fracàs així com una visió negativa del propi 

estigma. 

Característiques de població reclusa a Catalunya  

Per a poder entendre la realitat de la qual es parteix és important tenir en compte 

que les característiques de la població penitenciària a Catalunya són similars a les 

de l'Estat espanyol i, en general, a les dels països europeus (Comissió de presons 

de justícia i pau,  2002).  

En primer lloc, prenent de referència dades del Departament de Justícia de l’any 

2012, la població reclusa és fonamentalment masculina, essent 93,39% a 

diferència de les dones, les quals conformen el 6,61% restant. Aquestes 

proporcions no mostren variacions importants en els últims anys, ja que el volum 

de dones se sol trobar entre el 6 i el 9% del total. En aquest punt és important 

destacar que Espanya és el país europeu on existeix la proporció més alta de dones 

recluses (Juliano, 2012).  
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Pel que fa a la situació processal penal, segons dades del Departament de Justícia 

de l’any 2012, es comptabilitza que aproximadament un 20% de la població 

penitenciària és preventiva, és a dir, es troben a l’espera de judici. També, cal 

prendre atenció a la tipologia delictiva. Aproximadament, un 40% han comès 

delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic. Cal destacar que els delictes 

contra la propietat, han augmentat al llarg dels anys, essent comesos en gran part 

per delinqüents reincidents (Ferrer i Capdevila, 2009). Seguidament, un 27%  han 

comès delictes violents i finalment, un 25% han comès delictes contra la salut 

pública.  

Un aspecte important és la nacionalitat: segons estadístiques dels serveis 

penitenicaris (2011), un 54% de la població penitenicaria és espanyola. Essent, 

doncs, un 46% estrangera, entre els quals un 6% formen part de la Unió Europea, i 

un 40% són estrangers no comunitaris. Aquesta última tendència, segons la 

Comissió de presons de justícia i pau (2002), es pot entendre per les dificultats 

d’integració en el mercat laboral, recorrent així al delicte contra la propietat o el 

petit tràfic de drogues com a font d’ingressos.   

Una altra característica és l’edat dels interns, la qual ha disminuït al llarg dels 

temps.  Aproximadament, un 80% dels presos són menors de 40 anys. Així com, 

aproximadament, la meitat de la població reclusa esta formada per menors de 30 

anys (Comissió de presons de justícia i pau,  2002). 

Les malalties tenen una forta presència entre la població penitenciària. És possible 

afirmar que un 50% dels interns és consumidor habitual o addicte a les drogues, i 

en la majoria dels casos pateixen els afectes de la droga en la salut: essent 

portadors de VIH, hepatitis o problemes de mobilitat. Així com també, problemes 

de salut mental (Cid i Martí, 2009).  

Finalment, és important tenir en compte que, majoritàriament, els delictes són 

comesos per persones o grups amb problemes de marginació, pobresa i amb poca 

formació, encara que en els últims anys aquest perfil està variant (Juliano, 2012).  
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Metodologia 

Mostra  

Els subjectes d’estudi (N= 128), representen interns del Centre Penitenciari de 

Girona (n=66) i població general (n=62). Pel que fa a la població reclusa, s’ha 

realitzat una diferenciació entre interns (n=53) i internes (n=13). La baixa mostra 

d’internes ve condicionat pel fet que el Departament de dones del Centre 

Penitenciari de Girona té una capacitat límit de quinze dones.  

Pel que fa a la població reclusa, es va realitzar una prèvia selecció de participants 

tenint en compte dues qüestions. Una primera, era l’edat per tal d’equilibrar les 

diferents franges, classificant-los en joves (edats compreses dels 18 als 30 anys), 

adults (edats compreses entre els 31 i els 60) o grans (edats superior als 60 anys). 

Una segona, tot i que no s’hagi reflectit en l’instrument d’estudi, és la situació 

processal penal dels interns, intentant doncs, que la participació d’individus penats 

i preventius fos equilibrada. A més, pel que fa als penats, s’ha realitzat l’estudi a 

subjectes que es troben en segon grau, tercer grau i tercer grau restringit 

penitenciari. 

A continuació es mostra la quantitat de participants de la població reclusa, 

diferenciats segons gènere i  franja d’edat d’ambdós:  

Gràfic 1. Interns enquestestats  Gràfic 2. Internes enquestades  

 
 

 

Finalment, en l’últim grup d’estudi, la població general, s’ha realitzat una 

diferenciació d’edats, establint els criteris anteriorment esmentats. Així com 

també, entre subjectes que han tingut algun tipus de contacte amb la població 

penitenciària (n=25) i els que no (n=37). Aquesta decisió ve raonada per l’interès 
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de poder apreciar diferències en els resultats entre aquests dos col·lectius. Així 

mateix, en cada un d’aquests, s’ha realitzat una diferenciació entre gènere i edat, tal 

i com es recull a continuació:  

 

Gràfic. 3. Població en general que ha tingut 
contacte amb interns 

Gràfic. 4. Població en general que no ha tingut 
contacte amb interns 

  

 

Instrument 

Tenint en compte l’objectiu del treball, l’instrument utilitzat ha estat un 

qüestionari. D’aquest, es van realitzar dos models, un primer, per a la població 

reclusa, i un segon, per a la població general. Els dos models compartien tres 

qüestions; edat, gènere dels subjectes i finalment, un apartat d’associació lliure de 

paraules, on cada participant havia d’anotar 15 paraules que associessin amb 

persones privades de llibertat. El segon model, per la població general, constava 

d’una quarta pregunta, on s’havia de respondre Sí o No, davant de la qüestió si 

coneixia o havia tingut contacte amb persones que haguessin estat a presó. És 

important destacar que en els dos models es tracta d’un qüestionari totalment 

anònim.  

Procediment 

Els qüestionaris es van recollir durant el mes de febrer de l’any 2013. Per tal 

d’accedir a la població reclusa, es va sol·licitar l’entrada al Centre Penitenciari de 

Girona. Havent acceptat la proposta i autoritzat l’entrada en aquest, es va procedir 

al repartiment d’enquestes entre els interns/es. Tenint en compte el context, una 

institució tancada amb horaris fixes i poc flexibles, les enquestes es van realitzar de 

forma col·lectiva, en horari d’activitats sota la supervisió dels professionals 

responsables d’aquesta. També es van distribuir enquestes a règim obert, a la 
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Secció Oberta del Centre Penitenciari de Girona. Degut al règim de semi llibertat 

que gaudeixen les persones en aquest, no es realitzen activitats col·lectives i per 

tant, es van seleccionar aleatòriament diversos interns havent de formar grups per 

realitzar les enquestes.  

En els dos règims, previs al repartiment dels qüestionaris i la seva conseqüent 

elaboració, es va realitzar una presentació i explicació d’aquest. És important 

destacar l’absència de reticències i de dubtes en la seva elaboració. En tot moment 

es va mostrar un interès col·lectiu i general en la seva realització. És possible 

afirmar que l’enquesta va ser percebuda com una ocasió per mostrar la realitat 

penitenciària. És més, fins i tot, es va donar el cas d’interns que sol·licitaven anotar 

més de 15 paraules. 

Pel que fa a les enquestes a la població general, es van realitzar de forma individual 

i en alguna ocasió de forma col·lectiva. En ambdós casos, però, es va realitzar, 

també, una presentació i explicació del qüestionari. En aquest cas, a diferència de 

la població penitenciària, els subjectes mostraven un major grau de dificultat a 

l’hora d’anotar les 15 paraules. D’aquesta manera, efectuaven més preguntes per a 

respondre el qüestionari, i per tant, el temps de realització era notòriament 

superior respecte el de la població reclusa.  

Un cop, realitzades les enquestes es va procedir al buidatge de les paraules, per a 

poder realitzar un anàlisi posterior d’aquestes. És important destacar que el 

buidatge de les paraules i el conseqüent anàlisi, es va realitzar diferenciant entre la 

població reclusa masculina, femenina, població general que ha tingut contacte amb 

persones privades de llibertat i població general que no ha tingut contacte amb 

aquests.  

Les paraules recollides es van agrupar tenint en compte la freqüència de cada una 

d’aquestes. Per tal de reduir-ne la quantitat, es van realitzar agrupacions de 

paraules amb un mateix significat. Un cop, doncs, realitzat el buidatge es va 

procedir a l’anàlisi freqüencial. En aquest, a través d’un anàlisi quantitatiu, es van 

agrupar les paraules més dites, amb una freqüència de repetició superior a cinc. El 

límit de repetició ve raonat pel fet que cinc suposa la mitjana de repetició de les 
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paraules. A través de la realització d’una taula, les paraules són classificades 

segons la seva connotació positiva, negativa o neutre. 

Posteriorment, per tal de millorar la classificació de les dades, a través de l’anàlisi 

qualitatiu s’ha realitzat un anàlisi dimensional. És important esmentar que les 

dades són interpretatives, és a dir, que poden presentar variacions en la seva 

classificació, segons les consideracions de la persona que les analitza. Seguidament, 

per tal de dimensionar les paraules de l’anterior taula, s’extrapolen a una gràfica 

amb dos eixos. El primer eix, d’abscisses, la variable amb la que es treballa és el 

valor de descripció o concepte de les paraules. Per una banda, la descripció, fa 

referència a totes aquelles paraules descriptives, que intenten descriure, 

caracteritzar a les persones que es troben a presó amb l’ús, majoritàriament 

d’adjectius. Per altra banda, la variable concepte, inclou emocions, així com 

contextos en els quals s’insereix als interns i internes, en definitiva totes aquelles 

paraules que responen a un intent de col·lectivització de les persones privades de 

llibertat.    

Finalment, en el segon eix d’ordenades s’utilitza una variable sobre la situació 

social, la qual té dos valors. Un primer, és el d’oportunitat, en el qual s’agrupen 

totes aquelles paraules positives que porten a la consideració de la persona presa 

com una oportunitat per a la reinserció i la rehabilitació. El segon valor, és el 

d’exclusió social, on s’agrupen les paraules amb connotacions negatives, que 

condueixen a l’individu a l’exclusió social. Així doncs, les paraules es representen 

en la gràfica segons si són adjectius o conceptes i si fan referència a oportunitat o 

exclusió social. En el centre de la gràfica, es mostren les paraules lliures d’aquestes 

dues classificacions degut al seu significat neutre.  

Resultats 

A continuació, s’analitzen els resultats de l’estudi, estructurats d’acord els passos 

seguits en la investigació. D’aquesta manera, en primer lloc es comentaran els 

resultats de l’anàlisi freqüencial, representats en una taula, seguit de l’anàlisi 

dimensional representat en una gràfica. Aquesta estructura esdevé la mateixa per 

les diferents classificacions segons els subjectes d’estudi, és a dir; població reclusa 
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masculina, femenina, la població general, la qual no ha tingut contacte amb la 

població reclusa i la que sí ha tingut contacte.  

Població reclusa masculina 

Iniciant l’anàlisi dels resultats de la població reclusa masculina es pot observar la 

següent graella: 

Taula 2: Paraules i freqüències de la població penitenciària masculina associades a pres 

 

 

 En el present anàlisi freqüencial, és possible detectar com les paraules es troben 

repartides entre la classificació positiva, negativa i neutre. Tot i així, les que 

predominen són les de significació negativa. El visionat del conjunt, en la seva 

totalitat, fan referència a sentiments que produeix la privació de llibertat, delictes 

que poden produir l’empresonament, així com elements o situacions que es poden 

viure a presó.  

La paraula amb una freqüència de repetició major és superació (29), la qual es 

troba classificada com a paraula amb una connotació positiva. Seguit de tristesa 

(26),  de connotació negativa i estudis (22) classificada com a positiva.  

Positiu Negatiu 
 

Neutre  
 

Superació 29 Tristesa 26 Preocupats 13 Pati 6 

Estudis 22 Ràbia 20 Impotència 5 Cel·la 6 
Visites 
(comunicacions, vis 
a vis) 

16 Angoixa 17 Maldat 5 Gimnàs 5 

Reinserció  16 Injustícia 17 Anul·lació 5 Activitats 5 
Família 13 Drogues 15 Corrupció dins de 

presó 
5 Immigrants 5 

Amistats 13 Lladres 15 Infeliços 5 Monotonia 5 
Oportunitat 11 Mancats de 

llibertat 
14 Mal atesos  5   

Penediment 10 Solitud 14     
Futur 9 Enyorança 8     
Bones persones 8 Tortures (per 

part dels 
funcionaris) 

8     

Comprensió 8 Xivatos 7     
Canvi  8 Delinqüència 7     

Treballadors 7 Delicte Sexual 7     
Innocència 5 Malalties 6     
Amor/afecte 5 Por 5     
Respectables 5 Incompresos 5     
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Gràfica 6. Anàlisi Dimensional dels interns 

 

Procedint a l’anàlisi dimensional, es poden apreciar les diverses dimensions de les 

paraules. És possible copsar com es troben repartides en els diferents eixos i 

variables. Tot i així, la majoria es troben en la variable de l’exclusió social- concepte.  

Des de la variable oportunitat, la majoria d’aquestes formen part de la variable de 

concepte. Les paraules reflecteixen la visió del reclús/a, com una oportunitat de 

reinserció i rehabilitació. És important destacar que des de la variable oportunitat-

descripció, només s’hi representen tres adjectius, aquests però, prenen una gran 

força i significació, ja que esdevenen un intent definitori positiu de l’intern: bones 

persones, treballadores i respectables.  

Finalment, és possible detectar al centre de la gràfica, un seguit de paraules lliures 

de classificació, responent a la realitat penitenciària. 
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 Població reclusa femenina 

Seguidament, procedint a l’anàlisi de la població reclusa femenina, es pot observar 

el següent:  

Taula 2: Paraules i freqüències de la població penitenciària femenina  associades a pres 

Positiu Negatiu Neutre 
Esperança 9 Solitud 15 Mancats de 

llibertat 
7   

  Angoixa 13 Desesperació 6   
  Tristesa 13 Avorriment 5   
  Enyorança 11 No visites 

(familiars) 
5   

  Preocupacions 8 Mancats d’afecte 5   
  Nervis 7 Impotència 5   
  Ràbia 7     

 

A simple vista és possible apreciar com només hi apareixen paraules amb una 

connotació positiva i negativa, la majoria essent emocions. Les tres paraules més 

pronunciades són emocions, classificades com a negatives: solitud (15), angoixa 

(13) i tristesa (13). A més, ressalta el fet que a diferència dels homes, només hi ha 

la presència d’una paraula positiva, esperança.  

És possible observar com moltes de les paraules anotades són compartides amb la 

població penitenciària masculina com són; solitud, angoixa, preocupacions, ràbia, 

mancats de llibertat i impotència. Tot i així, existeixen divergències en la freqüència 

de repetició en algunes d’aquestes. La paraula solitud, per exemple, essent 13 

dones participants, ha estat anotada fins a 15 ocasions. És a dir, totes les internes 

l’han apuntada i en alguna ocasió, una mateixa interna l’ha repetida. En canvi, entre 

la població penitenciària masculina, ha estat anotada 14 vegades, essent 53 els 

participants. També, pel que fa a la paraula tristesa, essent la més repetida entre 

els interns amb una freqüència de 26 cops, entre les internes ha estat repetida fins 

a 13 ocasions, és a dir totes les internes l’han apuntada. El mateix succeeix amb la 

paraula angoixa, la qual entre els homes ha estat anotada 17 vegades, i en canvi, 

entre les dones ha estat dita per a totes, essent 13 vegades escrita. 

Seguidament, és important destacar l’antítesi entre les paraules dels homes i les 

dones. Les dones han anotat paraules com, no visites dels familiars i mancats 
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d’afecte, a diferència dels homes els quals han fet referència a paraules com família, 

amistats, amor i afecte.  

Gràfica 6. Anàlisi Dimensional de la població reclusa femenina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la present gràfica, es pot observar com totes les paraules, exceptuant la paraula 

esperança, formen part de la variable exclusió social. Les dues úniques paraules, 

descriptores de la població reclusa, formen part de la variable exclusió social; 

absència de llibertat i mancats d’afecte. D’aquesta manera, existeixen diferències 

substancials de la imatge social del pres, segons els interns i les internes.  

Població general que han tingut contacte amb persones p rivades de 

llibertat 

Seguidament, havent analitzat les respostes de la població penitenciària, es 

procedeix a analitzar les respostes de la població general, la qual ha tingut contacte 

amb persones privades de llibertat.  
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Taula 2: Paraules i freqüència de la població en general que han tingut contacte amb 

població reclusa 

Positiu Negatiu Neutre 
 

Oportunitat 9 Delinqüència  13 Vigilats 5   
Penediment 7 Violència 10 Manca de 

llibertat  
5   

Reinserció  6 Drogues  9 Dificultats  5   

Persones  6 Aïllament 8 Tristesa 5   

Amistats 6 Estigmatitzats 7 Males 
companyies  

5   

Canvi  5 Exclusió social  6 Prejudicis  5   

Futur 5 Solitud  6 Errors 5   

Superació 5 Culpables 6 Ràbia 5   

Suport 5 Injustícia 6 Monotonia 5   

Justícia 5 Vulnerabilitat 5 Inestabilitat 5   

Disciplina 5 Drogoaddictes  5 Reixes 5   

Coratge 5 Discriminats  5 Incompresos  5   

  Problemàtics 5     

  Trastorns/Malalties 5     

 

En aquest cas, tal i com es pot observar en la taula, les paraules es troben 

repartides entre positives i negatives, essent inexistent la presència de paraules 

neutres.  Tot i així, la graella de paraules negatives és substancialment major que 

les positives.  

També és possible detectar la inexistència d’una diferència notòria entre la 

freqüència de repetició de les paraules, ja que es troben repartides de la tal manera 

que la freqüència major és 13 i la menor 5. Les paraules més repetides es troben en 

la graella negativa, essent delinqüència (13) i violència (10).  

Existeix una similitud de respostes entre les del present col·lectiu i la població 

penitenciària masculina. Pel que fa a les paraules amb una connotació positiva 

compartides entre els diversos grups són: oportunitat, penediment, reinserció, 

amistats, canvi, futur i superació. Tot i així, existeixen divergències segons la 

freqüència de repetició. La diferència més clara, es pot trobar en la paraula 

oportunitat (9), essent la paraula més repetida per aquest grup, mentre que en la 

població reclusa masculina és superació (29). A més, aquesta última paraula, per la 

població general ha estat repetida només en 5 ocasions.  
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Pel que fa a les paraules negatives, compartides entre interns i internes, són les 

següents: delinqüència, drogues, injustícia, malalties, manca de llibertat, ràbia i 

incompresos. Tot i així, també, existeixen divergències segons la freqüència de 

repetició d’aquestes. Mentre la paraula més repetida pel present grup és 

delinqüència (13), la més utilitzada per la població penitenciària masculina, és 

tristesa (26). També, la paraula ràbia, en el present grup és repetida 5 vegades, 

mentre que la població penitenciària masculina s’ha anotada fins a un total de 20 

ocasions. El mateix succeeix amb la paraula injustícia, on aquí ha estat repetida 6 

vegades, a diferència dels interns, on s’ha pronunciat fins a 17 ocasions.  

Gràfica 6: Anàlisi dimensional de població que ha tingut contacte amb la població reclusa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidament, prenent de referència la gràfica, és possible observar com 

majoritàriament les paraules s’ubiquen en la variable d’exclusió social-concepte.  

Un primer aspecte a considerar, és la presència de la paraula persones, en la 

variable descripció- oportunitat. La qual posa en evidència la condició de persona, 

prèviament a la de pres, fins ara mai esmentada. A més, a través de les paraules 

utilitzades, s’intenta explicar el per què han hagut de recórrer les persones al 

delicte. Una de les paraules, que mostra aquest fet és, males companyies, justificant 

que la comissió dels delictes és degut a la influència d’altres persones.   
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En la variable exclusió social-descripció, els adjectius utilitzats remeten a la 

coneixença dels problemes als quals s’enfronten les persones privades de llibertat 

essent discriminats, estigmatitzats o fins i tot incompresos.  

Població general que no han tingut contacte amb persones privades 

de llibertat 

Finalment, a continuació es presenta l’últim grup subjecte d’estudi, la població 

general, la qual no ha tingut un contacte amb persones privades de llibertat:  

Taula 3: Paraules i freqüència de la població en general que no han tingut contacte amb 

població reclusa 

Positiu Negatiu Neutre 
 

Justícia 5 Assassins  19 Mentiders 6 Uniformes 6 
Reinserció 5 Delinqüents 18 Exclusió Social 6 Reixes 5 
  Lladres 18 Agressius 6 Immigrants 5 
  Males persones  17 Cicatrius 6 Homes  5 

  Violadors 14 Sense valors 6 Tatuatges 5 

  Violents 12 Inadaptats 5   

  Pobresa 12 Dificultats de 
reinserció 

5   

  Drogues 12 Insults 5   

  Drogoaddictes  11 Mancats d’higiene 5   

  Armes 11 Tristesa  5   

  Perillosos 10 Analfabets 5   

  Maltractadors 10 Irresponsables 5   

  Culpables 9 Trastorns/malalties 5   

  Baralles 8 Errors 5   

  Maldat 7 Crims 5   

  Condemna 
merescuda 

7 Ganduls 5   

  Traficants 7 Antisocials 5   

  Les víctimes dels 
seus delictes 

6     

 

En la lectura de la present taula, destaca la minoria de paraules positives i la gran 

majoria de paraules negatives, així com la presència de paraules neutres, ja que 

fins el moment només la població interna masculina n’havia anotat.  

És important esmentar que la paraula insults, fa referència als improperis dirigits a 

la població penitenciària que es van recollir en les enquestes. Així com víctimes dels 

seus delictes, fa referència a les persones perjudicades per la comissió del delicte 

del pres. També, és possible detectar la presència de noves paraules, absents fins al 
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moment. Pel que fa a les paraules compartides, només hi ha la presència d’una, 

repetida per a tots els col·lectius, tristesa, amb divergències en la freqüència de 

repetició. La població penitenciària masculina l’ha nombrat 26 vegades, la 

femenina 13 vegades, i tant la població general que ha tingut contacte i la que no, 

l’han repetida 5 vegades.  

En aquest cas, la freqüència de repetició no presenta una gran varietat, ja que la 

paraula més repetida ho és amb una freqüència de 19, i la mínima és de 5. Les 

paraules més repetides són: assassins (19), delinqüents (18), lladres (18) i males 

persones (17). 

Gràfica 7. Anàlisi Dimensional de la població que no han tingut contacte amb reclusos 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la present gràfica , es pot observar com les paraules positives es troben en la 

variable concepte. Es produeix un intent definitori: es pretén descriure com són les 

persones privades de llibertat. Per exemple, aquest grup ha anotat delinqüents, a 

diferència de la resta de col·lectiu, els quals s’han referit a delinqüència. Aquí, 

doncs, existeix la tendència a dir com són els presos a través d’estereotips negatius, 

com males persones, agressius, mentiders, sense valors etc. Així també, apareixen 

prejudicis diversos que es generalitzen a tot el col·lectiu com és la creença que es 

mereixen la condemna.    
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A més, gran part de les paraules que fins ara no havien aparagut s’allunyen de la 

realitat prenitenciaria; uniformes, cicatrius, o inclús la paraula homes,  considerant 

la població reclusa exclusivament masculina.  

Conclusions 

Prenent de referència en tot moment el marc teòric elaborat es presenten les 

conclusions obtingudes. En primer lloc, tal i com hem pogut copsar, els estereotips 

sobre la població penitenciària, recollits en l’estudi, són diferents segons el 

col·lectiu analitzat. D’aquesta manera, és possible afirmar que no es corresponen a 

la realitat, no hi ha res del contingut dels estereotips que sigui veraç.  

Per part de la població penitenciària masculina, les dades recollides reflecteixen la 

voluntat de mostrar el seu dia a dia a la presó, així com les problemàtiques amb 

què es troben per a formar part d’aquesta categoria social, essent altament 

discriminats. La imatge social del reclús, per aquests mateixos, és substancialment 

negativa, tot i així, en aquí es produeix un fenomen important, i és que les 

respostes negatives remeten al pres com a col·lectiu i no com a individu. D’aquesta 

manera, és possible apreciar com els interns no es reconeixen com a part de la 

categoria social de pres, intentant desmarcar-se, fugir d’aquesta.  

Pel que fa a la població femenina, atenent a l’estereotip de dona, essent aquestes 

més emocionals que els homes, es pot copsar com la gran majoria de paraules 

representen estats emocionals i sentiments negatius degut a l’empresonament. 

Així doncs,  aquest col·lectiu no posa de manifest l’estereotip de reclusa, sinó de 

dona.  

A més, han quedat paleses les dificultats a les quals s’han d’afrontar pel fet de ser 

dones recluses. Essent una minoria envers els homes presos, no es disposa de la 

mateixa quantitat de centres penitenciària, per la qual cosa pateixen més la 

distància que hi ha entre casa seva i el centre penitenciari (Imaz, 2007). Aquest fet 

ha quedat reflectit en la mostra recollida de la població reclusa, on s’evidencia 

l’absència de visites dels seus familiars i una manca d’afecte.   
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També és important destacar que la societat, la qual no ha tingut contacte amb 

reclusos/es, considera aquesta població exclusivament masculina. No es concep la 

dona com a delinqüent, possiblement degut al seu rol femení. D’aquesta manera, a 

diferència de l’home pres, les dones són objecte d’una doble discriminació: per una 

banda per haver comès un delicte, per altra banda, per haver trencat amb el rol 

tradicional de dona que li pertoca. Aquest fet ens permet entendre per què les 

respostes de les dones són proporcionalment més negatives que la dels homes.  

Seguidament, pel que fa a la població que ha tingut contacte amb persones 

privades de llibertat, és possible observar com les seves respostes s’ajusten a la 

realitat penitenciària mostrada per la població reclusa. A més, esdevenint 

conscients de les problemàtiques que sorgeixen per a pertànyer a la categoria 

social de pres, es produeix un intent de justificació de l’empresonament. Els 

resultats són entesos com a explicacions del perquè s’ha produït el delicte, evitant 

que es produeixi una discriminació cap aquests.  

De moment, les respostes dels grups de participants, coincideixen amb les 

característiques de la població penitenciària. En canvi,  pel que fa a la població 

general que no ha tingut contacte amb persones privades de llibertat (essent la 

comissió d’un delicte tipificat per la llei l’única característica compartida entre les 

persones privades de llibertat), fent ús del procés categorització, porten a la 

societat a caracteritzar a aquest col·lectiu de la mateixa forma, tractant-los com a 

equivalents, abolint les seves característiques individuals.  

És possible veure com el no contacte, i per tant, l’absència d’informació en primera 

persona, és substituïda per estereotips, els quals omplen la categoria de pres amb 

característiques del tot llunyanes a la realitat. Paraules com tatuatges, cicatrius o 

uniforme taronja en són un clar exemple. A més, és possible apreciar com es percep 

que els reclusos/es han tingut l’elecció de cometre un delicte, és a dir, han escollit 

lliurement formar part d’aquesta categoria social. Això provoca que les reaccions 

socials cap aquests siguin més dures, esdevenint la reclusió totalment merescuda. 

Inclús, a través dels resultats és possible percebre un cert odi cap el col·lectiu 

reclús.  



 21 IMATGE SOCIAL DE PERSONES PRIVADES DE LLIBERTAT  

A partir del present treball, considero que seria interessant obrir noves portes 

d’investigació, que permetin indagar i estudiar la imatge social d’aquest col·lectiu 

en qüestió. Tenint en compte les respostes proporcionades per la població general, 

la qual no ha tingut contacte amb la població penitenciària, essent les seves 

respostes distorsionades i allunyades de la realitat, una possible recerca a 

realitzar, seria estudiar la influència o el poder que exerceixen els mitjans de 

comunicació sobre la societat, en relació la imatge social de les persones privades 

de llibertat. Aquest estudi permetria entendre el contingut d’aquesta categoria 

social, i per tant es disposarien de més eines i estratègies per abordar la situació.  

Proposta 

Partint de la premissa inicial que les persones privades de llibertat formen part de 

la categoria social de pres, a través de la qual estan subjectes als estereotips, 

prejudicis així com a ser receptors de conductes discriminatòries, una possible 

forma d’abordar la present situació esdevindria l’elaboració de situacions, en les 

quals les pertinences categorials no esdevinguessin significatives. En el centre 

penitenciari, això es podria materialitzar a través del treball conjunt entre 

interns/es i població de fora del centre penitenciari. Es tracta de crear material, ja 

sigui musical, fotogràfic o literari, amb el suport de material de la mateixa tipologia 

de gent de l’exterior de presó. Aquest fet possibilita la creació d’un context, on les 

categories socials no fossin rellevants, on la importància recauria en el treball que 

sorgit de la col·laboració mútua.  
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