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Resum de la investigació 

En el present treball s’ha elaborat una investigació per indagar entorn a la percepció de 

la inserció laboral del col·lectiu dels ex-reclusos. Per dur a terme aquest projecte s’ha 

utilitzat una metodologia qualitativa, en que s’ha entrevistat a dos tipologies diferents 

d’individus. En primer terme a ex-reclusos, que després del pas per centres 

penitenciaris, es troben treballant a través d’empreses d’inserció laboral dedicades a 

aquest col·lectiu. Per altre banda a experts en l’àmbit laboral d’aquest col·lectiu. 

A través d’aquesta metodologia s’ha volgut donar certes respostes entorn a la reinserció 

social a través de la feina, d’un col·lectiu que en algunes ocasions no és gaire ben vist 

per el conjunt de la societat, i poder veure des de la seva pròpia percepció quin pes té el 

treball en el seu procés de transició de la vida a l’interior de la presó, a fora d’ella.  

Paraules clau: Ex-reclusos, Inserció laboral, Reinserció, Feina, Sistema Penitenciari.  

 

Abstract 

In this present report it has been developed a research to find out the labour reinsertion 

and employment of the ex-prisoners collective. To carry out this project it has been used 

a qualitative methodology, has been interviewed on two different types of persons. First, 

the  ex-prisoners, that after some steps in  prisons, are working through specific 

companies dedicated to employ this collective, and on the other hand , some experts in 

the labour reinsertion of this group. 

Through this methodology it has been wanted to give some answers about the social 

reintegration through work of a collective that sometimes is not really well accepted by 

the rest of the society, and see from their own perception the importance of this labour 

in her process of transition from the life inside the prison or out of it. 

Keywords: Ex-Prisoners, Labour reinsertion, employment, social reintegration. 
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Introducció a l’objecte d’estudi 

En el treball que s’exposa a continuació, pretén analitzar i investigar la percepció social 

que tenen les persones que han passat per el sistema penitenciari, entorn a la seva 

reinserció i en relació als efectes de la inserció laboral. Per tant la pregunta que pretén 

resoldre aquest treball és la següent: Quina és la percepció que tenen els ex-reclusos 

entorn la seva reinserció a través de la inserció laboral ? 

En la literatura criminològica trobem teories que expliquen la delinqüència a través del 

que anomenem factors protectors i factors de risc
1
. En el següent treball es pretén veure 

si les persones que han passat per el sistema penitenciari i en l’actualitat s’estan inserint 

en el mercat laboral, perceben la feina com a un factor protector davant una possible 

futura reincidència.   

Considero que la inserció laboral pot ser un factor protector davant la reincidència per 

diferents motius. El contacte amb factors prosocials pot fer en primer lloc que és 

prengui altres models de referència més enllà del seu grup d’iguals que pot ser que no 

desaprovi l’activitat delictiva
2
. Per altre banda en quan més temps la persona passi en el 

món laboral, menys temps d’oci i oportunitats delictives disposarà. En tercer lloc la 

inserció laboral permet obtenir recursos econòmics d’una forma legítima, i pot evitar la 

delinqüència que simplement estigui motivada per l’obtenció de recursos. 

Per a la investigació d’aquest treball és realitzarà una investigació qualitativa a través 

d’entrevistes semi-estructurades a diferents individus. Els subjectes d’estudi presenten 

com a característiques que són persones que han passat per centres penitenciaris, i és 

troben treballant a través d’empreses d’inserció laboral destinades a la reinserció 

d’aquest col·lectiu. A més, també s’entrevistarà un segon perfil de subjectes, aquests 

són  els tècnics i professionals que porten a terme aquests programes, els quals 

gestionen les empreses en que és porten a terme les activitats i en fan un seguiment.  

 

                                                           
1
  És un exemple la teoria “Modelo del Triple Riesgo Delictivo”, de Santiago, R. (2008).  

2
 Vegis, teoria de la “associació diferencial” proposada per Sutherland, E. el qual promulgava que les 

activitats delictives són apreses per persones pròximes al delinqüent quan hi ha un excés de definicions 

favorables a cometre un delicte.  
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Justificació 

La reinserció i en general qualsevol tema relacionat  amb la delinqüència i les penes 

privatives de llibertat; és sempre un àmbit polèmic que no està exempt de debat. 

D’aquesta manera, podem veure com en els mitjans de comunicació són recurrents les 

noticies de persones que després de haver passat llargs períodes en centres penitenciaris 

tornen a la llibertat i  és reincorporaren a la societat. Crec que en un moment en que 

cada vegada s’està apostant més per mesures alternatives a les penes privatives de 

llibertat, i és destinen grans esforços a la reinserció de les persones, és important parar-

nos analitzar quina és la percepció que tenen les persones a les quals dirigim tots 

aquests recursos, ja que d’aquesta font podem obtenir possibles idees de millora ho 

futures idees d’investigació. 

Moltes de les investigacions que és poden veure entorn aquest àmbit solen ser 

investigacions quantitatives que analitzen diversos aspectes, però crec que en moltes 

ocasions oblidem que darrere de les investigacions tenim a persones i és important 

avaluar i entendre la percepció i subjectivitat si volem millorar i fer una reinserció més 

efectiva. 

A través de la següent investigació, es pretén veure si els individus entrevistats veuen la 

el programa d’inserció laboral simplement com un tràmit que han de passar, o creuen 

que els pot ajudar en el procés de desistiment de la delinqüència, la seva satisfacció, les 

propostes de millorar etc. Per altre banda del segon perfil de entrevistats (tècnics i 

professionals),  és pretén en primer lloc, tenir una segona opinió de persones que 

treballen en el mateix context, de l’altre obtenir una informació més específica i 

professional que seria impossible obtenir amb el primer perfil.  

Com a últim punt de la justificació,  m’agradaria dir que la reinserció de les persones és 

un aspecte fonamental en un estat democràtic que pretén implementar una justícia 

restaurativa que millori la vida de tots els ciutadans i no una justícia repressiva que és 

basi únicament el punitivisme.   
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2. Marc teòric 

2.1.  El treball penitenciari en la legislació Espanyola 
 

Legislació en matèria de treball penitenciari 

La legislació entorn al treball penitenciari és diversa, i trobem una dispersió normativa 

en diferents regulacions jurídiques. 

El primer que hem de tenir clar abans d’endinsar-nos en profunditat en la regulació 

específica del treball penitenciari, és que  la pena de presó significa que la persona que 

està subjecte a aquesta pena se li restringeix la seva llibertat deambulatori durant el 

temps que duri la mesura.  

La constitució recull en el seu article 25.2,  com les penes privatives de llibertat estan 

dirigides a la reinserció i com les persones que és troben en situació de reclusió tenen 

dret a una feina que mai podrà ser un treball forçat: 

“Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia 

la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados… En 

todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes 

de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su 

personalidad.”  

La següent regulació rellevant a tenir en compte és la “Ley orgánica general 

penitenciaria, de 26 de septiembre de  1979” (en el capítol II, sota el títol “Trabajo” 

desde el art. 26 fins art. 35).  Aquesta regulació estableix diversos punts importants. 

Considera el treball penitenciari com una eina essencial per a la rehabilitació, així com 

també un dret i un deure del intern. Els elements més destacables són: 

 El treball sempre ha de ser compatible amb el tractament i la formació. 

 El treball no ha de tenir caràcter aflictiu, i per tant no s’ha de aplicar com un 

càstig o una mesura de correcció. 

 El treball ha de tenir un caràcter formatiu o terapèutic que prepari la persona per 

el treball fora del centre penitenciari. 
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 El treball realitzat per part del interns també compren modalitats diferents com 

són: la formació professional, les activitats ocupacionals que formin part d’un 

tractament, la prestació de serveis auxiliars a l’establiment penitenciari etc. 

 Tot el treball que sigui productiu ha de ser remunerat. 

Aquest són alguns del elements més importants, cal dir que evidentment el treball 

penitenciari contempla normes bàsiques d’higiene i seguretat, i que mai pot estar 

supeditat a beneficis econòmics del establiment. Per altre banda també cal destacar que 

la institució vetllarà perquè tinguin una retribució digna i perquè aquesta serveixi per 

ajudar a sostenir les cargues familiars. Quan la persona sigui excarcerada (i si s’ha 

inscrit a la oficina del treball), passats 15 dies sense que hagi trobat una feina podrà 

cobrar el subsidi d’atur.  

Una altre normativa destacable és el “Texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, de 24 de marzo de 1995”, que reconeix el treball dels penats com una 

relació laboral especial, i per tant té una regulació específica pròpia. Aquí queden 

exclosos els penats en tercer grau que tinguin un treball ordinari i també els que és 

dediquin a tasques de formació, serveis auxiliars a l’establiment, i en general totes 

aquelles feines que no tinguin caràcter productiu. 

La normativa específica doncs, és el “Real decreto 782/2001, de 6 de julio” que és la 

normativa especifica que regula el treball productiu a les presons. Estableix que la 

principal finalitat és la inserció laboral de les persones preses, és contemplen uns drets i 

deures i estableix que la junta de tractament és l’encarregada de assignar els llocs de 

treball
3
.   

Una altre normativa és el “Reglamento Penitenciario, de 9 de febrero de 1996” 

(Capítol IV: Relación laboral especial penitenciaria), En que s’explica que el treball 

productiu és un dret i un deure dels interns i estableix en quins casos queden exclosos 

de treballar.  

 

 

 

                                                           
3
 La resta d’aspectes és regulen a través de la legislació laboral comú amb l’estatut dels treballadors. 
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2.2.  Els sistemes penitenciaris Espanyol i Català 
 

Sistema penitenciari Espanyol 

L’estat Espanyol posseeix en exclusiva la potestat entorn a la gestió, legislació i 

reglamentació de les institucions penitenciaris. Només existeixen quatre comunitats 

autònomes que puguin gestionar les seves institucions penitenciaries (Andalusia, 

Navarra, País Basc i Catalunya). Tot i que aquestes quatre comunitats autònomes tenen 

previst en els seus estatuts d’autonomia aquesta funció, Catalunya és l’única que ha 

demanat i ha portat a terme el traspàs d’aquestes funcions
4
 (En el següent punt 

s’analitzarà el cas concret de Catalunya en profunditat).  

La població reclusa a Espanya (sense tenir en compte la comunitat autònoma de 

Catalunya), és de 60.175 reclusos, dels quals 50.910 són reclusos penats i 9.265 són 

reclusos processats. El total d’homes interns en centres penitenciaris entre penats i 

processats és de 55.636, i les dones per altre banda sumant un total de 4.539. La mitjana 

d’interns per cada 100.00 habitants és de 135.
5
  

La inserció laboral i el treball en els centres penitenciaris per part de la població reclusa, 

és fa a nivell estatal a través de l’empresa “Organismo Autónomo del Trabajo 

Penitenciario y Formación para el Empleo” (en endavant, OATPFE)
6
. La finalitat 

d’aquesta organització és millorar la integració social de les persones un cop han acabat 

les seves condemnes privatives de llibertat. 

 

Sistema penitenciari de la Comunitat Autònoma de Catalunya 

Com ja s’ha mencionat anteriorment Catalunya té competència en exclusiva en la gestió 

dels centres penitenciaris (des de l’any 1984), i per tant, també en els treballs 

penitenciaris i els tallers per a la inserció laboral. Aquesta gestió dels treballs 

                                                           
4
 Real Decret 3482/1983, de 28 de desembre. 

5
 Les dades s’han obtingut del INE i eren les més recents disponibles en el moment de la realització de la 

recerca (maig de 2016), des de el 2010 INE recull les dades penitenciaris sense tenir en compte la 

comunitat de Catalunya. 
6
 OTPFE Aquest organisme és va crear el 1946 per gestionar les penes de rendenció de condemna per 

treball. 
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penitenciaris, corre a càrrec de l’empresa pública CIRE (Centre d’Iniciatives per a la 

Reinserció)
7
.   

La població reclusa a Catalunya és d’un total de 8.810 interns, dels quals 7.604 són 

reclusos penats i 1.206 són reclusos preventius. El total d’homes interns en centres 

penitenciaris entre penats i preventius és de 8.201, mentre que les dones suposen un 

total de 609.  La taxa de d’interns per cada 100.000 habitants és de 117,2. Com podem 

veure les taxes de població penitenciaria són molt similars entre Catalunya i la resta de 

l’estat, tot i que són lleugerament inferiors a la primera. Un 84,5% participen en 

programes de rehabilitació, i hi ha una mitjana de taxa d’ocupació de 57,5%. La mitjana 

de dies a presó dels encarcerats és de 1051,8 dies.
8
  

2.3.  Treball penitenciari i reinserció social 
 

La reinserció, és el principal objectiu de la gran majoria de sistemes penitenciaris de la 

Unió Europea, i per aquesta raó totes les activitats que és porten a terme a l’interior dels 

centres penitenciaris (formatives, educatives, culturals, terapèutiques i laborals) estan 

encaminades a intentar aconseguir un retorn a la societat. Per tant no és tracta de fer 

treballar a les persones per el simple fet de tenir-les ocupades, sinó de retornar a la 

persona al mercat laboral amb millor condicions de les que va entrar en el sistema 

penitenciari.  

Del total de 8.810 reclusos a les presons catalanes, 4.026 no havien estat mai 

anteriorment en un centre penitenciari. En canvi 1.270 ho havien fet com a preventius i 

3.514 com a penats.  

Tal i com indica Puy, O.(2008), el treball pot ser un mitja excel·lent per a la reinserció 

social ja que ofereix una oportunitat per canviar de actitud vital i reintegrar-se a la 

societat. Segons aquest autor el treball hauria de permetre els següents aspectes: 

 L’adquisició d’hàbits laborals (és a dir, tota la rutina que comporta una feina, 

horaris, jornades laborals, etc.). 

                                                           
7
 Llei 5/1989, de 12 de maig, (estableix la creació del CIRE, així com el seu caràcter jurídic i les seves 

funcions).  
8 Dades obtingudes a través de la secretaria de serveis penitenciaris.  
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 La interiorització del concepte de treball en equip (aprendre a treballar amb 

altres companys, respectar la jerarquia laboral, aprendre a seguir les normes i les 

directrius, etc.). 

 Adquirir aptituds professionals que serveixin per el món laboral. 

 L’adquisició de un coneixement professional. 

 El treball com a factor normalitzador de la vida (permet obtenir una remuneració 

per afrontar les seves despeses personals, millorar l’autoestima personal, i en els 

casos dels que estan interns permet sortir d’un ambient opressiu i estar en 

contacte amb altres més prosocials i interioritzar la condició de treballador per 

sobre la condició de intern). 

Segons aquest  mateix autor, el perfil de les persones que demanen una plaça de treball 

en els tallers productius dels centres penitenciaris és el següent: 

 Baixa professionalització. 

 Falta d’hàbits laborals. 

 Necessitats econòmiques elevades (cargues familiars, responsabilitats civils 

etc.). 

 Dependència crònica dels serveis socials. 

 Prioritat d’aspectes laborals per sobre dels formatius. 

Així doncs el perfil tipus de les persones serien,  persones amb escasses relacions 

socials positives i baix nivell de coneixements o experiència laboral. D’aquesta manera 

la inserció laboral permet treballar molts d’aquests aspectes i fer que la persona millori. 

A més tal i com indica Filella (2000), destaquen per tenir una baixa motivació personal 

en la cerca de treball i una preparació escassa per poder-la trobar. Per tant també trobem 

un perfil de persona en la qual és necessari millorar les seves competències individuals.  

En aquesta mateixa línia Alós, R et al. (2006), en un estudi qualitatiu en que 

preguntaven a interns i tècnics de presons catalanes, es destacava la importància del 

treball a les presons: primer de tot genera autoestima en els interns, ajuda a la 

construcció d’hàbits favorables per a la reinserció i els interns assoleixen coneixements 

útils per el seu futur.   

Per altre banda Bushway (2003), destaca que el treball a les presons és diferent de tota 

la resta d’activitats, ja que és l’única que genera beneficis en els centres penitenciaris i 
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que per tant hi ha un gran interès per portar-la a terme, a diferència d’altres activitats 

que generen grans despeses. En el nostre context destaca per exemple els productes 

Made in Cire, els quals són realitzats per reclusos i es venen sota aquesta terminologia.  

Bushway (2003),  també destaca els beneficis del treball per abandonar la delinqüència, 

però també posa èmfasi que és vital la motivació del propi individu en el procés per 

deixar de delinquir. La feina sense la motivació no resulta útil. 

En aquesta mateixa línia Cid, J. , Martí,  J. (2011), van realitzar un estudi per avaluar 

quins són els factors que influeixen en el desistiment de la delinqüència.  La 

metodologia emprada van ser 40 entrevistes qualitatives que no representaven al total de 

la població però eren perfils tipus típics. L’estudi demostra que determinades etapes de 

la vida són més favorables al canvi (les persones més joves tenen més facilitat per fer 

canvis en la carrera delictiva). A més quan la persona decideix inicia un procés de 

desistiment, aspectes com: vivència familiar, de lleure o experiència laboral, 

contribueixen favorablement al desistiment.  Un cop s’inicia el procés de desistiment 

aquest serveix per reforçar aspectes com: 

 Participació activa en programes de intervenció. 

 Recuperació d’aspectes positius de la trajectòria passada. 

 Ruptura amb l’entorn delictiu. 

 Contacte amb el mercat de treball (inserció laboral o cerca activa). 

 Acceptació de suports externs rebuts. 

Miguélez et. al. (2006),  analitzen en el seu estudi quines són les funcions del treball a 

les presons, a continuació s’exposen aquestes: 

 El treball ocupa temps. Els interns se’ls fa feixuc passar les hores a l’interior de 

la presó, el treball pot ser una forma de distracció. Els professionals 

penitenciaris destaquen que també és una forma d’evitar que és generin relacions 

perjudicials entre presos. 

 El treball proporciona un sou. La població penitenciari disposa de baixos 

recursos en termes generals. Els recursos econòmics poden ser una gran 

motivació per a persones amb pocs ingressos. 

 El treball contribueix a generar hàbits i actituds. Els hàbits laborals que 

s’aprenen són bàsicament hàbits de comportament social. Per a molts presos que 
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no han treballat mai és essencial que aprenguin certes normes de comportament. 

Per altre banda aprenen que la feina és una forma d’obtenir recursos molt més 

legitima que la delinqüència.  

 El treball augmenta l’autoestima. Tal i com hem vist amb Bushway, la 

motivació és essencial per la reinserció i la feina pot millorar aquest aspecte. 

 El treball redueix la conflictivitat. Un efecte secundari de tenir ocupat el temps, 

és que es redueix les tensions entre els interns.   

 El treball permet establir relacions socials. S’aprèn tot seguit de normes de 

comportament social bàsic i formes de relacionar-se, molt útils per un grup de 

població que sol mostrar carències d’aquestes.  

2.4. La inserció laboral en els ex-reclusos 
 

Segons Filella (2000), existeixen tres grans factors que incideixen en el procés 

d’inserció laboral, aquests són: el mercat laboral (ofertes i demandes de treball 

existents), els determinants personals i determinants d’inserció (estratègies com saber 

elaborar un currículum correctament). 

Tal i com indica Fernández (2015), la presó té tota una sèrie d’efectes negatius sobre la 

persona, ja que impedeix les comunicacions amb l’exterior i per tant adoptar un paper  

normalitzador per a la persona que el porti a la reinserció. Per altre banda com diuen 

Fabra, N., Homs, O. (2016), és produeix un procés de “presonització”, en que s’adopta 

una subcultura carcerària com efecte secundària i nociu de estar a la presó que 

evidentment dificulta el procés d’inserció laboral.  Un factor clau en aquest procés de 

presonització, i que queda patent en la literatura criminològica, és que, quan més temps 

passi la persona encarcerada, més difícil serà la seva reinserció, ja que a mesura que 

passi el temps anirà perdent la seva antiga identitat per adoptar aquesta nova.   

En canvi Jeanneret, F; Elejabarrieta, F. (2006),  reflexionen en com és el sistema 

penitenciari que promou una rutina constant a la presó per fomentar un desig de canvi 

en l’individu. Els reclusos per tal de sortir de la rutina s’apunten a programes 

d’intervenció que segurament en un altre context no ho farien.  

Alós et al. (2010), van analitzar en un estudi quin és el grau d’inserció laboral de les 

persones que han sortit de centres penitenciaris a Catalunya. Algunes de les dades són 
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útils per il·lustrar la realitat, en destaca per exemple que un 43,6% dels interns amb 

nacionalitat espanyola troben feina en sortir de la presó. Per altre banda són els joves els 

que troben feina de forma reglada amb més freqüència. Algunes de les dades que és 

destaquen posen de manifest com per exemple les persones que mostren més interès per 

la inserció social, tenen més estudis, no presenten carreres delictives al llarg de la vida o 

disposen de més recursos humans tenen més probabilitats de inserció laboral.  

En destaca també que els tallers de les presons tenen efectes molt positius en les 

persones, però no de la mateixa manera en tots els individus, són més útils per aquells 

que no tenen experiència laboral, o pocs estudis, mentre que aquells amb alts nivells 

formatius i estan menys interessats (tot i així, aquests tenen una inserció laboral 

superior). L’estudi d’aquests autors també posa de manifest que els interns solen accedir 

a feines poc qualificades, la majoria aconsegueixen trobar feina a través d’empreses 

d’inserció sobretot en tasques de: construcció, hosteleria, serveis de neteja i serveis 

personals.       

La reinserció és un procés molt complex que depèn d’una gran quantitat de factors. És 

essencial en primer lloc que les persones assumeixin un desistiment de la delinqüència, 

però aquest no garanteix una rehabilitació, és essencial que quan l’individu quan surt de 

la presó també disposi d’un seguit de factors: necessitats bàsiques de subsistència, una 

xarxa social de suport, esta en contacte amb persones prosocials i no delinqüencials, 

reforç personal (anímic, autoestima, etc), una feina ( que els permeti sostenir-se i els 

doni una nova identitat més enllà de la seva antiga etiqueta de delinqüent), i ajuts 

especials en cas que tinguin dificultats (problemes mentals, minusvàlies etc).  

El procés de transició de la presó a la vida quotidiana al carrer és un procés molt 

complex. Durant la reinserció els individus han d’adquirir nous hàbits laborals, noves 

rutines, una nova identitat, reconstruir vincles familiars i crear nous vincles socials. Per 

altre banda han d’afrontar un rebuig social que els estigmatitza com a delinqüents, fet 

que dificulta poder trobar una feina. Aquesta estigmatització la podríem vincular amb la 

teoria del etiquetament (labelling aproach) de Becker (1960), en que l’individu després 

del seu pas per la presó assumeix el rol de delinqüent, influenciat en gran mesura per el 

rebuig de la societat.  
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3. Model d’anàlisi 

3.1. Metodologia 
 

En el present apartat s’exposa el model d’anàlisi escollit per a la investigació. Primer de 

tot s’exposa la metodologia escollida amb una breu síntesi entorn ala mateixa, a 

continuació les hipòtesis generades en base al marc teòric ja mostrat, i finalment la 

interrelació de les preguntes i les hipòtesis.  

La metodologia escollida per a portar a terme la present investigació, són entrevistes 

semi-estructurades.  Aquesta tipologia d’entrevista consisteix en la elaboració d’un guió 

que serveix per traçar les línies generals de la futura entrevista.  

Aquesta tipologia d’entrevista permet l’obtenció d’informació deixant un marge de 

llibertat, de manera que permet adaptar-la a cada entrevistat, no és una estructura rígida, 

de manera que en el transcurs de l’entrevista es poden fer modificacions si és considera 

necessari. La estandardització d’aquest tipus d’entrevistes doncs, tot i que hi és present, 

només suposa el cos a partir del qual indagar sobre l’univers simbòlic de l’individu. El 

guió ha de tenir flexibilitat suficient per a poder generar noves preguntes.  

Les entrevistes semiestructurades estan formades per dues tipologies diferents de 

preguntes: 

- Preguntes genèriques: Aquestes són preguntes molt obertes que introdueixen un 

tema a partir de les quals començar a obtenir informació. Permeten una gran 

llibertat de resposta per part de l’individu. 

- Preguntes específiques: Serveixen per l’obtenció d’informació específica sobre 

un tema en concret, de manera que l’individu no pugui divagar sobre allò que 

ens interessa.  

L’enfocament de l’entrevista del present treball és diversa, per una banda les preguntes 

dirigides a les persones que han passat per centres penitenciaris tenen un enfocament 

“focalitzat”. És a dir l’entrevista està centrada en aquell àmbit d’interès ( en aquest cas 

la inserció laboral i la percepció d’aquesta) i en allò que pot tenir rellevància per la 

mostra. Les entrevistes dirigides als professionals tenen un enfocament més aviat 
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“especialitzat”, ja que són persones amb molts coneixements sobre un àmbit en concret. 

En aquesta tipologia de entrevista és prescindiran d’elements tals com les preguntes 

trencagel
9
 

Cal mencionar que difícilment podrem arribar al punt de saturació informativa degut a 

limitació de recursos que és disposen per a la realització del treball.  

Per a la realització de la present investigació s’han realitzat dos models diferents 

d’entrevista. Un primer model enfocat a les persones que han passat per centres 

penitenciaris, i un segon model  dirigit als professionals en l’àmbit de la reinserció de 

persones preses, ja sigui perquè tenen coneixements o treballen directament amb ells.  

El mètode utilitzat per a la captació dels entrevistats és el mètode de “la bola de neu 

condicionada”, a partir de contactar amb una empresa dedicada a la inserció laboral de 

col·lectius difícils (DIMAS), entre els quals és troben les persones que han passat per 

serveis penitenciaris.  

3.2. Hipòtesis de l’estudi 
 

A continuació s’exposen en el següent apartat les diferents hipòtesis del treball: 

H1: La majoria dels entrevistats que han passat per centres penitenciaris percebran el 

treball com un factor positiu a les seves vides. 

H2: La majoria dels entrevistats que han passat per centres penitenciaris percebran que 

la motivació és essencial perquè el treball sigui efectiu com a factor per la posterior 

reinserció. 

H3: Els entrevistats que hagin estat a la presó, percebran que la inserció laboral és útil 

per abandonar l’etiqueta de delinqüent.  

H4: Estar en contacte amb el món laboral no és només útil per la feina en ella mateixa o 

els possibles ingressos econòmics, sinó que permet està en contacte amb persones com 

element prosocial.  

                                                           
9
 Són aquella tipologia de preguntes que és fan a l’inici de l’entrevista, les quals no tenen a veure amb el 

tema de la investigació i que la seva finalitat és únicament que l’entrevistat assoleixi confiança per a les 
posteriors preguntes que si són de rellevància.  
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H5: La inserció en el món laboral és un element entre altres, que els permet desistir de 

la delinqüència com a mitja.  

PM1: En quin grau consideren que la feina els ajuda a desistir/abandonar la 

delinqüència ? 

PM2: Com els perceben en les seves respectives feines ? (segueixen mantenint 

l’etiqueta de delinqüent o bé adquireixen una identitat tradicional de treballador). 

Perceben un tracte diferent?.  

H6: La majoria dels entrevistats que han passat per centres penitenciaris, perceben que 

el treball és un mitja per millorar altres competències més enllà de les laborals. Permet 

l’adquisició d’hàbits socials com el treball en equip. 

H7: El treball permet reduir el malestar d’estar a la presó. (Aquesta pregunta anirà 

dirigida en cas que hagin participat en programes de treball a l’interior de la presó).  

H8: El treball els ajuda en el procés de transició de la presó a la vida quotidiana.  

H9: El treball els ajuda a crear nous vincles socials.  

H10: Han adquirit hàbits laborals que abans d’entrar a presó no tenien.  

PM3:  Quins són els motius pels quals han decidit participar en programes de treball/ 

inserció laboral ? 

PM4: Quina és la percepció que tenen en termes generals de la feina? (estan satisfets, la 

consideren útil, millorarien determinats aspectes etc.) 

PM5: Consideren que el pas per la presó els dificulta la inserció laboral respecte la 

població general ? En cas que consideressin que es troben en una posició de major 

dificultat en quin grau ? 
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3.3 Guió de l’entrevista 
 

Seguidament s’exposa el guió d’entrevista semiestructurada utilitzat juntament amb la 

hipòtesi a la qual fan referència, i una breu explicació del perquè de cada un dels 

enunciats així com la finalitat perseguida: 

 

P.G.1. Com és la feina en la qual treballes? 

Aquest bloc de preguntes esta encaminat entorn a indagar sobre la percepció dels ex-

reclusos entorn a l’adquisició de noves habilitats laborals, i si aquestes els permeten 

abandonar (segons el seu criteri), la carrera delictiva. Les hipòtesis a les quals és fa 

referència són: H10 i H5, i també en pot ser útil per obtenir informació entorn a PM5 , 

PM1. 

P.E. Com és el teu dia a dia en la feina ? 

P.E. Havies fet aquesta feina anteriorment? 

P.E. Has aprés noves habilitats (laborals) de les quals abans de l’entrada a presó 

no disposaves? 

P.E. Segueixes una rutina laboral (horari)? 

P.E. Consideres que la feina actual i els tallers de treball a la presó et seran útils 

per aconseguir una futura feina? 

P.E. Consideres que la feina t’ajuda en el teu procés de reinserció? 

P.E. Creus que una persona que ha passat per el sistema penitenciari li resultarà 

més difícil aconseguir una feina ?  

P.E. Quina creu que és la percepció de la gent envers les persones que han passat 

per el sistema penitenciari ? 

 

P.G.2. Com és l’ambient en el qual treballes ? descriu l’entorn i els teus companys 

de feina així com els superiors.  
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A partir d’aquest bloc de preguntes pretenem indagar sobre diferents hipòtesis. 

Concretament H3, H6, H9 i PM3. Aquí ens interessa saber si la feina els serveix per 

establir nous vincles socials, abandonar l’etiqueta de delinqüent i millorar en 

l’adquisició d’habilitats socials. Per tant l’enfocament gira entorn l’imaginari de les 

relacions entre les persones que els ex-reclusos tenen a l’entorn laboral.  

P.E. Quin és el tracta rebut per els teus companys de feina ? 

P.E. Has notat algun tipus de tracta diferent per el fet de haver estat a la presó? 

P.E. En cas afirmatiu com ha estat aquest tracta ? 

P.E. A través de la feina has pogut crear noves amistats que abans no tenies ?  

P.E. Com són les relacions amb aquestes amistats? 

P.E. Considera difícil el treball en equip? 

P.E. L’actual feina l’ajuda a aprendre a treballar en equip o considera que abans 

ja tenia aquesta habilitat ?  

P.G.3. Havies realitzat programes de treball a la presó? (en cas afirmatiu és 

desenvolupa aquest bloc, en cas negatiu és tancaria) Com era la feina que portaves 

a l’interior de la presó? 

Aquest bloc de preguntes fa referència al la hipòtesis H7. 

P.E. Per quin motiu vas decidir participar? 

P.E. Els coneixements que vas adquirir a la feina et van resultar útils? 

P.E. Creus que el treball dins a la presó ajuda a superar les hores a l’interior de la 

presó? 

P.E. El treball i les activitats a la presó fan més soportable l’estada dins de la 

presó ? 

P.G.4. Com és la relació amb els teus superiors ? 
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Aquest bloc està enfocat a saber si l’entorn laboral és un lloc a partir del qual obtenir 

model de referència prosocial per als ex-reclusos. Per tant la hipòtesis a la qual està 

enfocada és H4. 

P.E. Més enllà dels superiors, a la feina tens personal que s’ocupi del teu 

seguiment? 

P.E. Aquests s’impliquen en la teva reinserció? 

P.E. Aquests t’ajuden en el teu procés laboral ? T’han a ensenyar-te la feina, 

com en altres aspectes.  

P.E. Et resulta difícil seguir les ordres o les feines que t’encomanen els teus 

superiors? 

P.G.5. Creus que la feina et pot ajudar en el teu procés de transició de la presó a la 

vida fora de ella? 

Aquest bloc està dirigit a indagar entorn a el procés de transició de la vida a la presó a 

l’adaptació i reinserció en la societat. Per tant està enfocada a la hipòtesis H8. 

P.E. Perquè t’ajuda en el teu procés de transició? De quina forma? 

P.E. Quins altres elements t’ajuden en el teu procés de transició? 

P.G.6. En termes generals com valores la feina que desenvolupes ara ? 

Aquest bloc està enfocat a obtenir informació sobre la percepció que tenen de la feina, i 

en relació a les hipòtesis H1 i H2.  

P.E. Tornaries a participar en un programa de inserció laboral?  

P.E. Creus que la motivació és important per la feina ? 

P.E. Creus que la motivació és important en la inserció laboral? 

P.E. Perquè és important? 

P.E. Quins altres elements són importants? 

P.E. Per quins motius vas voler participar en un programa d’inserció laboral? 
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P. Final. T’agradaria dir o afegir alguna cosa que et sembli que pugui ser important i 

que no hem parlat fins ara ? 

Amb aquesta pregunta pretenem esbrinar si hi ha alguna informació que degut a la 

possible rigidesa de l’entrevista no hagi aparegut. En cas que respongués 

afirmativament es podrien fer subpreguntes per aprofundir. Per altre banda ens resulta 

útil per a concloure la entrevista.  

3.4. Perfil dels entrevistats 
 

Per a la realització de la investigació de camp, s’han escollit dos perfils, amb la finalitat 

que aportin les seves respectives visions entorn al fenomen, i que és pretén que és 

complementin per oferir una única visió.  

El primer grup de entrevistats són ex-reclusos, els quals es troben treballant a través 

d’empreses d’inserció laboral, i que ja disposaven del tercer grau penitenciari abans 

d’aconseguir la feina. És la seva primera entrada a presó, i disposen d’experiència 

laboral prèvia a el ingrés. Tal i com és relata en l’apartat d’anàlisis de resultats, per tal 

d’evitar reactivitat en les respostes no s’ha preguntat per el delicte comés ni temes 

relacionats amb la condemna. Per la confidencialitat, només s’ofereix el nom. En els 

annexos és pot consultar més detalls sobre cada perfil, i sobre la realització de les 

entrevistes. 

El segon grup, són els que s’ha denominat en el treball com a “experts”. Són 

professionals en el àmbit de la inserció laboral del col·lectiu de ex-reclusos, i que és 

pretén que donin una visió més global i tècnica del fenomen.  

 Ex-reclús 1. Carlos, ex-reclús, amb una entrada a presó i experiència laboral 

prèvia. Actualment treballa a DIMAS, en tasques de muntatge. 

 Ex-reclús 2. Hachim, ex-reclús amb una entrada a presó i experiència laboral 

prèvia. Actualment treballa a través de una derivació de DIMAS, en una 

empresa dedicada al manteniment i neteja. 

 Ex-reclús 3. Antonio, ex-reclús amb una entrada a presó i experiència laboral 

prèvia. Actualment treballa a través de una derivació de DIMAS, en una hospital 

realitzant el manteniment.  
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 Expert 1. Francesc Xavier, ex-director de les presons Can Brians i Quatre 

Camins, i autor de nombrosos llibres entorn l’àmbit penitenciari. 

 Expert 2. Susana Sánchez, responsable pedagògica de la empresa d’inserció 

laboral DIMAS, dedicada a la inserció de ex-reclusos. 

 Expert 3.  Elisabeth López, tècnica de la fundació Ared, dedicada a la 

intermediació entre empreses. Ared és una empresa dedicada a la inserció 

laboral de ex-reclusos.  

3.5. Codis 
 

En quan els codis creats per a l’anàlisi del treball en trobem de diferents tipus, per una 

banda trobem els codis preestablerts, que són aquells que s’han creat abans de la 

realització de les entrevistes a través del marc teòric i les diferents hipòtesis. Per altre 

banda trobem els codis emergents que han aparegut després de les successives 

entrevistes.  

Codis preestablerts 

Motivació, experiència laboral, ingressos econòmics, formació, inserció laboral, rebuig, 

etiquetat com a delinqüent, desistiment, percepció, companys de feina, treball, 

frustració, identitat tradicional, hàbits laborals, treball en equip, malestar a presó, tallers 

a presó, procés de transició, vincles socials, amistats, ingressos econòmics, reinserció 

social.  

Codis emergents 

Xarxa de suport, referent prosocial, delinqüència, omplir temps, habilitats socials. 
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3.6. Famílies 
  

Un cop elaborats els codis, s’ha procedit a la agrupació en famílies, la qual és mostra en 

la taula que hi ha a continuació: 

FAMÍLIES  CODIS 

Desistiment Delinqüència Desistiment, delinqüència, etiquetat com a 

delinqüent, frustració, rebuig. 

Factors que incideixen en la reinserció Referent prosocial, xarxa de suport, 

vincles socials. 

Finalitats de la feina Reinserció social, ingressos econòmics, 

desistiment. 

Habilitats Habilitats socials, hàbits laborals 

Percepció Frustració, malestar a presó, motivació, 

percepció. 

Presó Malestar a presó, frustració, omplir temps.  

Treball Tallers a presó, treball, treball en equip, 

inserció laboral, identitat tradicional, 

hàbits laborals, ingressos econòmics, 

omplir temps 

Vincles socials  Amistats, companys de feina 
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4. Anàlisi de resultats 

4.1. Mapa de relacions en base a Atlas Ti 
 

L’anàlisi de les dades obtingudes s’ha fet a través del programa informàtic Atlas.Ti, el 

qual permet fer una codificació dels elements del text més rellevants per el seu posterior 

anàlisi. A través dels codis i famílies permet il·lustrar de forma visual la interrelació 

entre cada un d’ells.  

A continuació es mostra la interrelació de Codis obtinguda a partir del programa Atlas 

Ti: 
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4.2. Anàlisi de continguts 
 

Abans de comentar els diferents resultats obtinguts durant el treball de camp en el 

present apartat, crec que és convenient fer alguns aclariments. Primer de tot cal recordar 

que és tracta d’un treball qualitatiu, i que per tant no ens trobem davant d’una mostra 

representativa que és pugui extrapolar a un conjunt d’individus més gran. Per tant, tal i 

com ja indiquen les diferents hipòtesis, els resultats estan enfocats a veure la visió dels 

diferents individus, els qual han estat escollits perquè comparteixen un conjunt de 

característiques.  

En cap moment és va preguntar per els delictes comesos, ja que s’ha considerat que no 

era d’especial rellevància per al desenvolupament del treball, i que fer aquesta 

interrogació podia generar una certa reactivitat que podia afectar a la resta de preguntes.  

Per altre banda durant les entrevistes aquest aspecte ha sorgit de forma espontània en 

algun dels entrevistats. En línies generals, era la seva primera condemna, i van complir 

penes de curta durada a la presó.  

Abans de començar el treball de camp esperava trobar una certa reactivitat inicial entre 

el col·lectiu de ex-reclusos, un cop iniciada me trobat ans el contrari. Els ex-reclusos 

han mostrat una gran receptivitat alhora de respondre a les preguntes, interès sobre la 

finalitat del mateix, i han respòs a la totalitat de les de les preguntes. En quan el perfil 

dels experts, han mostrat una gran receptivitat i no s’ha detectat cap mena de problema.  

El perfil dels ex-reclusos ha aportat la seva pròpia visió entorn a la inserció laboral 

d’aquest col·lectiu, mentre que els experts ens ofereixen una visió externa del fenomen, 

obtenint la seva visió professional, i relatant quina és la finalitat que hi ha darrera de la 

inserció laboral. A continuació és procedeix a l’anàlisi, on s’intercalen fragments del 

discursos dels entrevistats en relació amb el tema tractat.  

Trobem certes diferències en la visió dels experts, per una banda trobem a l’expert 1 

(exdirector  de Brians i Quatre Camins), el qual classifica en termes generals, dues grans 

tipologies de presos. Per una banda aquell delinqüent més habitual, que pot presentar 

problemes per drogodependències, amb poca formació i escassa experiència laboral. Per 

altre banda aquella tipologia de delinqüent que té estudis superiors, suport econòmic, i 

una xarxa de recolzament important. Per aquest expert la primera tipologia de ex-
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reclusos sol ser més difícil que tinguin estabilitat a la feina, ja que en primer terme solen 

tenir problemes d’addiccions i manca d’hàbits, i que superant aquest obstacle s’han 

d’afrontar al mercat laboral amb la penalització de tenir antecedents penals i en ocasions 

falta d’experiència i formació. També posa de manifest que en cas que aconsegueixin 

una feina, solen tenir una gran inestabilitat, i que a vegades solen veure més rentable la 

via delictiva que la laboral.  

“(...)sí, en el món laboral si, ells entenen que per les seves característiques i 

més tenint antecedents, no tenen cap possibilitat d’entrar al món laboral 

(...) llavors, segons ells, segons la seva percepció, no els i queda altre remei 

que entrar en el món delinqüencial. També és veritat que ells això pensen, 

com que ja ho han tastat,  que per la vida delinqüencial treuen, molts més 

diners, molts més diners, que per la via laboral normal, també els i costa 

molt, posar-se a treballar per arribar a un sou de 1000€ quan amb un 

delicte cobren molt més(...). 

Expert 1 

En contraposició trobem la visió dels experts 2 i 3 (recordem que treballen en empreses 

d’inserció dedicades al col·lectiu de ex-reclusos), les quals perceben als ex-reclusos 

com persones amb una gran motivació per treballar, que són conscients de les seves 

necessitats, així com de la importància de tenir una feina. Per altre banda la visió 

d’aquests experts, és que no hi ha un tracte diferent als ex-reclusos en les empreses en 

les quals treballen, això és degut sobretot a que les empreses que poden sol·licitar els 

seus serveis són conscients que poden treballar amb persones que provenen del àmbit 

penitenciari, fet que exclou aquelles que estan menys conscienciades i que podrien 

generar rebuig envers aquest col·lectiu. Per altre banda les empreses en les quals 

treballen, saben que les persones contractades poden ser ex-reclusos, però no en tenen la 

certesa.  

“Són persones que tenen moltes ganes de treballar, són persones que de fet 

necessiten treballar, que saben que és el primer pas per la reinserció social, 

i són persones que tenen molt clar que necessiten algun tipus de d’ajuda 

especial per poder donar aquest primer pas, que necessiten ajuda i 

acompanyament durant un temps per poder desenvolupar bé totes les 

tasques han de fer”.                                                                           Expert 3 
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En termes generals podem afirmar sens a cap mena de dubte que els ex-reclusos en la 

seva totalitat tenen una actitud positiva envers la feina. Tots afirmen que els i agrada la 

empresa en la qual és troben actualment, i que els i agradaria que continues així en el 

futur. En ser preguntats si tornarien a participar en un programa d’inserció laboral o 

contactar amb les empreses d’inserció laboral afirmen amb rotunditat que si. En 

destaquen el bon ambient de treball i tenir ingressos econòmics. La seva principal 

motivació no va ser l’obtenció del tercer grau, ja que tots disposaven d’aquest en el 

moment d’estar buscant feina.  

“Ojala no me despidan y me dejen aquí para siempre hasta que me jubile, 

(…) yo estoy muy contento, si con el entorno, con el trato, con los 

compañeros, y con la faena.” 

Ex-reclús 1 

 

La majoria dels entrevistats perceben que la motivació és essencial en la feina per a 

diferents motius. Primer de tot per poder trobar una feina, i en segon lloc per el seu 

manteniment. En aquesta línia, l’experta 2, relata que la motivació és essencial en la 

reinserció, des de l’empresa d’inserció poden donar les eines i les oportunitats que facin 

falta però, és necessari la motivació perquè aquesta tingui èxit. L’experta 3 destaca en 

general que són un col·lectiu amb una gran motivació i ganes de demostrar que són 

capaços de desenvolupar una determinada feina, i destaca com a principal problema, no 

el fet d’haver passat per presó, sinó el de portar molt de temps fora del mercat laboral.  

“La motivació és principal, nosaltres sempre els i diem quan arriben, 

nosaltres sempre hem agafat una frase com a lema que diu nosaltres els 

podem donar una oportunitat, o dues o tres les que calguin, però realment 

si ells no volen no s’ensurtiran (...) és molt important la voluntat que 

tinguin, la motivació, les ganes de tirar endavant...” 

Expert 2 

 

La bona percepció dels ex-reclusos amb la feina pot venir condicionada per la tipologia 

de captació d’aquests informants. Ens trobem davant d’uns entrevistats que van 
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aconseguir la feina a través d’empreses d’inserció laboral, les quals estant molt 

conscienciades entorn a les dificultats d’aquest col·lectiu i implicades en la reinserció 

social. Cal tenir en compte que si els ex-reclusos no haguessin comptat amb el suport 

del CIRE i les empreses d’inserció, potser la seva percepció hauria estat més negativa, i 

podrien haver detectat un tracte diferent per el fet d’haver estat a presó. També és 

important tenir en compte per la valoració de la investigació, que les empreses a les 

quals han estat destinats a treballar, són empreses que saben que les persones que reben, 

poden ser ex-reclusos. Per tant aquelles empreses que podrien mostrar un cert rebuig o 

discriminació envers aquest col·lectiu no demanaran els seus serveis.   

Els ex-reclusos relaten que en cap moment durant el desenvolupament de la seva feina 

han notat cap tipus de tracte diferent o discriminació per el fet d’haver estat a presó. El 

tercer entrevistat fins i tot destaca que ni a la feina tant sols saben que ell ha passat per 

presó. Això personalment, com ja he dit anteriorment crec que és degut al perfil dels 

presos captat. Un perfil de reclús que hagués realitzat una condemna de llarga durada i 

sense suport d’empreses d’inserció laboral per exemple, no tindria tanta experiència 

laboral, els seus hàbits laborals no serien els mateixos degut a la llarga estança a presó, i 

per tant tindria una percepció entorn a la feina molt diferent. S’ha de destacar, que els 

ex-reclusos manifesten que en ocasions pateixen una segona condemna per part de la 

societat, que pot tenir un cert estigma per el fet d’haver estat a presó. Tots ells declaren 

que no han tingut aquesta percepció de forma directa, però que coneixen casos en els 

quals determinades empreses no han volgut contractar a companys per el fet d’estar a 

presó, o que en assabentar-se’n al ser contractats els han despatxat al·lega’n altres 

problemàtiques.  

“Yo conozco algunas personas que han tenido dificultades para encontrar 

trabajo, porque la mayoría de la gente cuando escucha que has estado en 

prisión, pues cómo que se echa para atrás cómo diciendo, cómo ha estado 

en prisión un poco tal, yo no lo veo así porque cualquiera puede acabar en 

prisión, no es una cosa que la esperas, es una cosa que te viene así, hay 

algunos que se la buscan y otros que entran por desgracia o por casualidad 

no sé cómo lo quieras llamar, pero si hay dificultades para buscar trabajo 

cuando se sale de prisión, sino tienen ayuda(…)” 

Ex-reclús 2 
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En relació al treball a la presó com a medi a través del qual fer més suportable la vida a 

presó, i per tant reduir el malestar d’estar en un centre penitenciari, podem respondre 

que en línies generals tant els experts com els ex-reclusos comparteixen línies de 

discurs. El treball a l’interior de la presó els ajuda a no ser tant conscients de que estan 

reclosos, però per altre banda no podem afirmar que sigui únicament la feina la que fa 

aquesta funció, ja que hi ha moltes altres activitats que serveixen per generar distracció. 

Tal i com afirma l’expert 1 “Francesc”, els ex-reclusos disposen d’un gran ventall 

d’ofertes a partir dels quals distreure’s i reduir la presonització. Tots els ex-reclusos 

entrevistats afirmen que el treball i els cursos exerceixen una important funció de 

distracció. Els ex-reclusos 1 i 2, van realitzar feines en els tallers de la presó i relaten 

que ho van fer per motius econòmics i com una forma d’evasió, mentre que el ex-reclús 

3 no va treballar a presó tot i que li van oferir, ja que comenta que disposava de 

ingressos econòmics suficients, la seva estança era curta, i preferia fer altres activitats 

de formació. Les entrevistes dels ex-reclusos contrasten doncs, amb les del expert 1, el 

qual explica que la feina és un medi de distracció però només per aquells que no 

disposen de recursos econòmics per el “peculio”
10

, mentre que aquells que tenen 

recursos econòmics o famílies que els puguin recolzar porten a terme altres tipus 

d’activitats per evadir-se.  

“Las horas que no estás encerrado en la celda, que son muchas, hay 

muchas actividades que puedes hacer (…) todas esas actividades que 

puedes hacer, son actividades que te gustaran más o que te gustaran menos, 

pero estas pasando el rato, no es aquello de estar en prisión en una celda 

sin salir todo el día, porque eso sería una tortura, de hecho cuando castigan 

alguien a una semana o a quince días los castigan encerrados, porque han 

hecho algo que no deben, ese es el castigo más severo, pero en realidad la 

vida es como estar en la calle, es un pueblo que hay de todo y puedes hacer 

actividades (…) tú tienes que hacer de tu vida lo más corto posible, ¿Cómo? 

Pues entreteniéndome, algunas cosas te gustaran más otras te gustaran 

menos pero bueno el día a día lo vas llevando así”  

Ex-reclús 1 

                                                           
10

 El “peculio”, és com es coneix en l’àmbit penitenciari la compta corrent  que serveix per despeses 
personals a la presó.  
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“Si, si, te desconectas un poquito, si estás haciendo una actividad pues por 

lo menos te distraes, no estás pensando todo el rato que estas en prisión que 

estas encerrado, te distraes y mucho.” 

Ex-reclús 2 

“(...) la dels tallers, ells allà, omplen el temps, és a dir que per un costat els 

i serveix per omplir el temps, per un altre costat sinó tenen cap recurs 

econòmic poden garantir el tàbac,el cafè, aquestes coses d’aquestes 

bàsiques (...) com que són feines estrictament manipulatives no,no ho viuen 

malament (...) La persona que té diners, és a dir que la família té diners al 

peculi, aquests no solen anar a treballar, la presó té moltíssimes ofertes per 

omplir temps, tallers ocupacionals, biblioteca, escola, activitats esportives, 

activitats culturals,  (...) bàsicament la gent que va al taller ho fa per motius 

econòmics, bàsicament perquè no li entren diners des de el carrer, 

aleshores no és pot pagar, el cafè no és pot pagar el tàbac (...)” 

Expert 1 

Derivat de la investigació d’aquest relat s’ha trobat un altre tipus de discurs present en 

els tres ex-reclusos, i en l’expert 1. Destaquen que el treball a la presó està mal 

remunerat, i és per aquesta raó que aquells que disposen de més recursos no volen 

participar, ja que consideren que no els i surt a compte. Tant el ex-reclús 2 com el 3 

consideren que haurien de cobrar més, i que perquè el treball a la presó fos més efectiu 

com a eina per la reinserció, s’hauria de equiparar el salari amb un treballador 

convencional, així com augmentar la varietat de formació laboral oferta. El ex-reclús 3 

és el que més crític és mostra considerant que la feina realitzada a l’interior de la presó 

no resulta d’utilitat per a la posterior inserció laboral. Això segons ell és degut a que la 

feina que és porta a terme a l’interior de la presó, no s’adequa amb la demanda del 

mercat laboral, i per tant no té utilitat per a la posterior contractació. 

“(…) por desgracia en los centro penitenciarios no te enseñan de nada, 

trabaja de lo que quieras, y lo que aprendes allí sólo te sirve allí, pero en la 

calle no te va a servir, no por mí, porque yo no he estado en talleres, pero 

por el comentario de los compañeros (...) han aprendido algo pero no lo 

suficiente para luego tener un empleo en la calle (...).” 
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Ex-reclús 3 

“Que se les tratara cómo personas ante todo, tú en prisión trabajas ocho 

horas en una cocina y ganas 500€, si los ganas, y a parte no tienes ningún 

tipo de agradecimiento de nada, y a parte está realizando un trabajo que te 

lo están pagando por una porquería de dinero, lo primero seria equiparar 

los salarios, la persona que trabaja, trabaja, sea en prisión o en la calle, y 

tratarlos cómo trabajadores con sus derechos y con sus cosas.” 

Ex-reclús 3 

“Para darle un beneficio al estado, porque sale mucho más barato, a parte 

lo que tu ganas allí lo gastas allí.” 

Ex-reclús 3 

La feina després de la presó també és útil per obtenir referents prosocials que serveixin 

com a referent, així ho he pogut veure durant el desenvolupament de la investigació, ja 

que les feines que feien els ex-reclusos necessitaven d’un gran treball en equip. Aquest 

fet permet que adquireixin hàbits de treball en equip (tot i que ja disposaven d’aquests), 

i l’adquisició de models prosocials. Per tant la feina no és només útil perquè adquireixin 

ingressos econòmics, tot i que aquest sigui el seu principal objectiu, sinó que també té 

finalitats per la reinserció social.  

En relació a la feina com a factor rellevant per la transició entre la presó i la vida en 

llibertat, tots els entrevistats és mostren afirmatius, a excepció del expert 1. Tots 

destaquen que la feina és important per diferents motius en l’etapa de transició, però 

sobretot per una qüestió de sosteniment econòmic, ja que consideren que sinó és fàcil 

retornar a la delinqüència com a medi per a l’obtenció d’ingressos. En ser preguntats 

sobre quins altres elements consideren rellevants en el procés de transició, ha sorgit de 

forma emergent en la totalitat dels entrevistats, el fet de disposar de una xarxa suport, 

que en la majoria de casos identifiquen amb la família. Això contrasta amb algun dels 

estudis que fonamenta la present investigació, en que destaquen una xarxa de suport 

com un dels elements més importants per la reinserció social. Tal i com ha sorgit amb 

les entrevistes amb els experts, la reinserció social és possible gràcies ha diferents 

variables que ajuden a la persona en aquest procés. La feina per si sola no és un element 

que pugui garantir la reinserció de la persona, però juntament amb altres elements és un 
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factor important. Per exemple el fet de disposar d’una feina, una xarxa de suport, no 

tenir dependències a drogues, pot fer que la conjunció del diversos elements ajudin a 

una persona a abandonar la delinqüència, mentre que per si sols no seria possible. En 

quin grau i en quina importància té la feina en aquest  procés és un tema de debat, però 

en general podem dir que la feina és un element important. Els entrevistats consideren 

que la feina és un element rellevant a partir del qual poder donar cobertura a altres 

necessitats, com per exemple un habitatge, o la supervivència de la pròpia persona, i el 

destaquen com un element per posar “ordre” a les seves vides. 

“Hay cosas importantes, como es, tener familia tener alguien esperándote 

fuera alguien que te arrope un poco cuando sales (...) un soporte es 

importantísimo, pero bueno, el trabajo no es que sea importante, el trabajo 

es que es necesario, es necesario para poder llevar una vida ordenada, has 

cumplido tu pena y con la sociedad a partir de ahora, tienes que tener lo 

que tiene todo el mundo, un trabajo para poder tener una vida ordenada, 

sin lujos, pero ordenada o bien, si eso no se puede conseguir.” 

 Ex-reclús 1 

“Una persona cuando sale de prisión lo primero que tiene que tener es un 

trabajo y un techo, porque si no tienes un techo lo puedes pasar mal en la 

calle.” 

“La familia ayuda mucho en ese sentido tanto fuera como dentro.” 

Ex-reclús 2 

“Si yo creo que si, además yo creo que es un factor importante eso y la 

familia y la pareja, (...) Tu vida social, una familia sino por delante 

igualado con el trabajo, sino la tienes estas perdido.” 

Ex-reclús 3 

 

Els ex-reclusos destaquen sobretot la necessitat de cobrir les necessitats bàsiques per 

viure, i la feina és un mitjà a través del que poder-ho aconseguir.  
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En quan a la creació de nous vincles socials, tots els ex-reclusos admeten haver creat 

nous vincles, cal dir que cada un amb una intensitat diferent. Aquesta variable 

segurament es troba influenciada per el fet que desenvolupen feines les quals 

necessariament fomenten el treball en equip per poder-les portar a terme. També és 

interessant el raonament que desenvolupa el ex-reclús 3, el qual considera que més enllà 

de la creació de noves amistats, la feina li serveix per crear relacions que un futur el 

poden ajudar a trobar una feina si la perd. Les noves relacions que és creen en l’àmbit 

laboral poden complir múltiples funcions doncs: són útils per trencar amb els antics 

vincles delictuals, poden adquirir nous referents com figures a prosocials, i aquests nous 

vincles poden ser rellevants per a l’adquisició de noves feines. Segons el expert 1, és 

molt complicat que trenquin amb les antigues relacions delictuals, i la creació de nous 

vincles socials podria ser d’utilitat per aquesta finalitat.  

“Simplemente te hacen un seguimiento, ellos ya saben cómo vas te ven cada 

día, y saben que haces que no haces, si estas de buen humor sino, entonces 

si tienes algún problema están allí, no es mi caso, pero ha habido chicos 

que han tenido problemas y les han hablado, para ayudarles.” 

Ex-reclús 1 

En quan a l’adquisició d’hàbits laborals nous a través de la feina, cal recordar que els 

tres ex-reclusos disposaven de força experiència laboral prèvia al ingrés a presó. Els dos 

primers ex-reclusos manifesten que han hagut d’aprendre les tasques bàsiques de l’ofici, 

mentre que el ex-reclús 3 relata que ja disposava d’experiència en el sector. Més enllà 

dels coneixements necessaris per desenvolupar una determinada feina, no podem dir que 

els ex-reclusos hagin adquirit hàbits laborals com a tal. Això és degut principalment a 

que ja disposaven d’aquests hàbits i que no ens hem trobat davant d’un perfil amb 

aquesta classe de necessitats. Els entrevistats disposaven dels hàbits laborals com: 

seguir una jerarquia, un horari, treball en equip etc. Per tant la inserció laboral després 

del pas presó no podem dir que hagi servit per aquesta finalitat, perquè ja disposaven 

d’aquests hàbits. Per altre banda tot i que en aquest cas no s’hagi complert el que 

s’esperava, considero que la feina si que pot servir per adquirir hàbits laborals per a 

persones que hagin passat per centres penitenciaris. 
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4.3. Contrast de les hipòtesis i preguntes metodològiques  
 

A continuació és procedeix a comprovar, en base a la investigació de camp realitzada,  i 

l’anàlisi de resultats de l’apartat anterior si les hipòtesis han quedat falsades.  

H1: La majoria dels entrevistats que han passat per centres penitenciaris 

percebran el treball com un factor positiu a les seves vides. 

Podem afirmar que la hipòtesis ha quedat contrastada. La majoria de ex-reclusos 

perceben la feina com un element positiu a les seves vides.  

Els permet una font d’ingressos econòmics, i aquests a la vegada els permet el 

sosteniment personal. Per altre banda també es destaca com a factor rellevant el 

sentiment d’autorealització que produeix el fet de disposar d’una feina.  

En consideren un dels elements més importants en el seu procés de transició, i en la 

seva totalitat voldrien tornar a contactar amb les empreses d’inserció laboral.  

H2: La majoria dels entrevistats que han passat per centres penitenciaris 

percebran que la motivació és essencial perquè el treball sigui efectiu com a factor 

per la posterior reinserció. 

La hipòtesis ha quedat contrastada. Tant els ex-reclusos com els experts, relaten que per 

aconseguir que la feina i la reinserció social de la persona sigui efectiva, és necessari la 

motivació de la persona, és a dir una actitud proactiva envers la feina i la reinserció. Per 

complementar l’efectivitat de la feina i les eines donades des de les empreses de inserció 

és necessari que l’individu tingui una pròpia motivació.  

H3: Els entrevistats que hagin estat a la presó, percebran que la inserció laboral és 

útil per abandonar l’etiqueta de delinqüent.  

Aquesta hipòtesis ha quedat falsada. No és que la inserció laboral no resulti útil per 

abandonar l’etiqueta de delinqüent, sinó que a la majoria de ex-reclusos no els perceben 

com a delinqüents a les respectives feines, en un dels casos fins i tot desconeixen que va 

passar per presó. Si que relaten que tot i que ells no han experimentat aquest rebuig 

social de forma directa, coneixen a casos de companys que han patit un cert 

etiquetament. 
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Aquí trobem una gran influència de les empreses d’inserció laboral, les quals tenen una 

gran conscienciació envers aquest col·lectiu.  

H4: Estar en contacte amb el món laboral no és només útil per la feina en ella 

mateixa o els possibles ingressos econòmics, sinó que permet està en contacte amb 

persones com element prosocial.  

La hipòtesis ha quedat contrastada. Durant la investigació de camp, s’ha pogut 

comprovar com els ex-reclusos estan en contacte amb figures prosocials, ja siguin els 

seus superiors directes, les diferents persones que s’encarreguen del seu seguiment, o els 

companys de feina. De les entrevistes amb els experts s’en desprèn que la figura més 

prominent en aquest sentit serien els educadors socials, que a més d’ajuda durant el 

procés d’inserció, actuen com a model de referència.  

H5: La inserció en el món laboral és un element entre altres, que els permet 

desistir de la delinqüència com a mitja.  

Aquesta hipòtesis queda contrastada, en general els ex-reclusos consideren que la feina 

contribueix a la reinserció social. Per altre banda la confirmació de la hipòtesis no vol 

dir que sigui l’únic element que compleix aquesta funció, sinó que és la conjunció de 

diversos elements que contribueixen al desistiment. Així doncs és també molt important 

la pròpia motivació de la persona, disposar d’una xarxa de suport que recolzi la persona 

durant el procés de transició, o abandonar les addiccions en cas que n’hi hagi, per posar 

alguns exemples.  

PM1: En quin grau consideren que la feina els ajuda a desistir/abandonar la 

delinqüència ? 

En ser preguntats sobre quins elements consideren més rellevants alhora de desistir de la 

delinqüència, i per tant útils per a la reinserció social, valoren la feina com un dels més 

importants. Aquests consideren la feina com l’element que els permet cobrir les 

necessitats bàsiques, i per tant no haver de recórrer a altres tipus d’activitats. Els experts 

també subscriuen aquesta línia d’argument, els quals valoren la feina com un element de 

elevada importància, però aquests a més afegeixen, que a través de la feina és pot 

treballar en la reinserció i que per tant no compleix una simple funció de sosteniment, 

sinó també d’oferir eines a un col·lectiu que en ocasions no en disposa.  
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PM2: Com els perceben en les seves respectives feines ? (segueixen mantenint 

l’etiqueta de delinqüent o bé adquireixen una identitat tradicional de treballador). 

Perceben un tracte diferent?.  

Després de realitzar diverses preguntes per indagar entorn aquesta pregunta 

metodològica, podem extreure en línies generals, que els ex-reclusos no són percebuts 

d’una forma diferent a la resta de treballadors convencionals. En un dels casos fins i tot 

la resta de companys de feina no saben que ha passat per presó. En general doncs, 

podem afirmar que reben el mateix tracte que un treballador convencional, i que no 

perceben haver rebut un etiquetatge com a delinqüents.  

H6: La majoria dels entrevistats que han passat per centres penitenciaris, 

perceben que el treball és un mitja per millorar altres competències més enllà de 

les laborals. Permet l’adquisició d’hàbits socials com el treball en equip. 

La hipòtesis ha quedat falsada. Tal i com succeeix amb els hàbits laborals, no és que la 

feina no serveixi per aquesta finalitat, sinó que la tipologia d’ex-reclús entrevistat (amb 

la primera entrada a presó, i experiència laboral prèvia), produeix que ja disposessin 

d’aquests hàbits socials. Molt probablement amb una tipologia de ex-reclús diferent, en 

que no hagués tingut experiència laboral, la hipòtesis hauria quedat contrastada. 

És important esmentar, que totes les feines que portaven a terme els ex-reclusos 

fomentaven l’adquisició d’hàbits socials, ja que requerien de coordinació i treball en 

equip, tot i que ja disposessin d’aquests.   

H7: El treball permet reduir el malestar d’estar a la presó.  

La majoria dels entrevistats afirmen que el treball a l’interior de la presó compleix una 

funció de distracció de la persona, a més de l’evident funció de subministrament de 

recursos econòmics. Cal fer diverses esmenes, a la present hipòtesis. El primer que cal 

comentar és que només dos dels tres ex-reclusos entrevistats han realitzat treball 

penitenciari (tot i que a l’altre reclús que li van oferir ho va declinar). La primera 

esmena és que tot i que el treball penitenciari compleixi una funció de distracció i de 

mantenir els presos ocupats, aquesta no és la principal funció (la principal són els 

ingressos per la compte del peculio). Per altre banda no podem caure en l’error de 

pensar que el treball penitenciari és l’única activitat que compleix aquesta funció, ja que 

tal com indiquen els ex-reclusos, feien qualsevol activitat per tal de reduir el malestar. 
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Finalment cal mencionar que segons el discurs dels experts, només solen acceptar la 

feina a presó, aquells que no disposen de recursos econòmics, mentre que aquells que en 

tenen, prefereixen portar a terme altres activitats per reduir el malestar a presó.  

H8: El treball els ajuda en el procés de transició de la presó a la vida quotidiana.  

La totalitat dels ex-reclusos observen el treball com un factor de gran importància 

durant el procés de transició. El veuen com un element per la obtenció de recursos 

econòmics, a la vegada que un medi per la motivació personal i l’autorealització. Cal fer 

però, un breu incís sobre el ja comentat en l’anterior apartat d’anàlisi de resultats. La 

feina no és l’únic factor que influeix en aquesta correlació, sinó que intervenen altres 

variables, de les quals la que més destaquen, és la disposició d’una xarxa de suport a la 

sortida de la presó, la qual quasi en la totalitat dels casos s’identifica amb la família. 

Els experts també consideren el treball com un factor imprescindible per a la reinserció 

social de les persones que han passat per el sistema penitenciari.  

H9: El treball els ajuda a crear nous vincles socials.  

Aquesta hipòtesis queda contrastada. Els diferents ex-reclusos han confirmat que la 

feina és un ambient el qual els i ha premés crear nous vincles, més enllà del seu antic 

vincle de relacions abans d’entrar a presó. Cal matissar que cada ex-reclús amb una 

gradació diferent, però valoren la feina com un entorn en el qual poden relacionar-se 

amb altres persones.  

H10: Han adquirit hàbits laborals que abans d’entrar a presó no tenien.  

Aquesta hipòtesis ha quedat desmentida. Tot i que el grup d’ex-reclusos tenia hàbits 

laborals tals com: una rutina laboral, treball en equip, seguiment d’una jerarquia etc. 

Aquests no els havien adquirit durant el transcurs de la feina després del pas per presó, 

sinó que ja disposava d’aquests abans d’entrar al sistema penitenciari.  

Un dels experts provinents de les empreses d’inserció, fins i tot destaca que a vegades 

reben presos que tenen més formació laboral que la resta de la població.  

Cal recordar que ens trobem davant de un perfil d’ex-reclusos que disposava de llarga 

experiència laboral abans del pas per presó, i que era la seva primera entrada en el 
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sistema. Per tant el discurs podria haver diferit força si ens haguéssim trobat davant 

d’un perfil amb poca o nul·la experiència laboral, amb múltiples entrades a presó.  

PM3:  Quins són els motius pels quals han decidit participar en programes de 

treball/ inserció laboral ? 

Abans de realitzar el treball de camp, una de les hipòtesis que valorava entorn aquesta 

pregunta metodològica, és que els ex-reclusos haurien buscat una feina per aconseguir 

el tercer grau penitenciari. Però en canvi, els tres ex-reclusos han relatat que ja 

disposaven d’aquest abans de començar el procés de cerca de feina. En general doncs, 

destaquen que la principal motivació és la obtenció d’ingressos i en segon terme, relatat 

per un dels ex-reclusos, l’autorealització. 

El procés d’inserció, en línies generals, és va produir a través d’una derivació del CIRE 

a l’empresa d’inserció, i aquesta a la vegada els i va buscar una empresa o van passar a 

treballar a la pròpia.  

PM4: Quina és la percepció que tenen en termes generals de la feina? (estan 

satisfets, la consideren útil, millorarien determinats aspectes etc.) 

En termes generals tenen una percepció molt positiva. Estan satisfets en diversos 

aspectes, tals com, els companys de feina, el tracte rebut, la relació amb els superiors... 

La consideren de gran utilitat durant el procés de transició, i en la seva totalitat afirmen 

que tornarien a participar en un programa o empresa d’inserció laboral. 

La percepció canvia però, quan parlem de la feina dins l’àmbit penitenciari. Trobem 

diversitat d’opinions, els dos ex-reclusos que van treballar a presó consideren que la 

feina va resultar d’utilitat i que van aprendre habilitats laborals que els podrien servir 

per trobar feina en el mercat laboral, tot i que un d’ells matisa, que troba que hi ha poca 

oferta de formació. En quan el ex-reclús que no va participar en tallers a presó, 

considera que per la experiència d’altres companys la feina a l’interior de presó no 

s’adapta a les necessitats del mercat laboral a l’exterior.  

PM5: Consideren que el pas per la presó els dificulta la inserció laboral respecte la 

població general ? En cas que consideressin que es troben en una posició de major 

dificultat en quin grau ? 
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La totalitat dels ex-reclusos no és perceben en una situació d’inferioritat respecte a la 

resta de la població per el fet d’haver passat per centres penitenciaris, en relació la 

inserció laboral. Segurament aquest fet és troba influenciat per el fet que no és perceben 

etiquetats, o perceben un rebuig social, trets més típics d’un ex-reclús de llarga 

condemna.  

Tal i com indiquen els experts, la situació no difereix d’una persona que hagi estat a 

l’atur durant uns anys.  
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5. Conclusions 

Després de la realització de la investigació, podem donar resposta a la pregunta analítica 

inicial que ha motivat el present treball: Quina és la percepció que tenen els ex-reclusos 

entorn la seva reinserció a través de la inserció laboral ? 

En primer lloc podem concloure, que en línies generals, els ex-reclusos entrevistats 

perceben el treball com un factor important per la seva reinserció social. En destaquen 

sobretot la feina com un medi a través del qual aconseguir recursos econòmics per el 

seu sosteniment bàsic. Consideren que l’absència de la feina per aconseguir cobrir les 

necessitats bàsiques, pot fomentar un retorn a la delinqüència, ja que pot ser percebuda 

com un medi per obtenir els recursos necessaris per a tal finalitat.  

En segon lloc consideren, que el treball genera unes obligacions diàries, fet que resulta 

útil per al desistiment de la delinqüència. A la vegada la feina resulta un element útil per 

el sentiment d’autorealització de les persones.  

Per altre banda tot i que la feina tingui un gran pes en la reinserció social de les 

persones, no podem veure la feina com un factor únic i exclusiu de la reinserció. Tots 

els entrevistats destaquen altres elements que poden ajudar en el procés de transició, 

però en destaquen sobretot, el fet de disposar d’una xarxa de suport, la qual normalment 

s’identifica amb la família.  

Cal recordar, tal i com hem pogut observar durant el transcurs de la investigació, que els 

ex-reclusos tenen una visió positiva de la feina com a factor útil per a la reinserció 

social, però matisen que és necessari la pròpia motivació individual perquè aquesta 

resulti efectiva, fet que també queda contrastat per el relat dels experts.  

En la línia de la reinserció social i el treball, també entraria com a factor els vincles 

socials de la persona que ofereixen suport durant el procés de transició. A partir de la 

investigació hem pogut veure com la feina és un bon medi a partir del qual crear aquests 

nous vincles, a la vegada que per obtenir referents prosocials.  

En quan el treball a l’interior de la presó hem pogut comprovar que compleix més 

finalitats, més enllà d’un simple medi a través del qual obtenir ingressos econòmics. 

Aquest també serveix com una forma de distracció per els reclusos, i evitar el sentiment 
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de presonització (tot i que aquesta funció també la poden complir altres activitats). El 

treball realitzat a l’interior de la presó en general és percebut com un element útil per a 

la posterior inserció laboral en llibertat, però en destaquen el baix salari que s’obté.  

Així doncs, podem concloure, que els ex-reclusos entrevistats perceben la feina com un 

factor rellevant durant el procés de transició de la presó a la vida en llibertat, i que amb 

la conjunció d’altres elements són els que conformen la reinserció social dels individus.  

 

  



 

43 
 

6.Bibliografia 

- Bartolomé, J. (2004). El marco constitucional del trabajo penitenciario. 

Valencia. Editorial Nomos.  

 

- Bushway, S. (2003). Employment Dimensions of Reentry: Understanding the 

Nexus between Prisoner Reentry and Work Reentry and Prison Work Programs. 

New York. 

 

- Cid, J., Martí, J. (2011). El procés de desistiment de les persones empresonades. 

Obstacles i suports. Centre d’estudis jurídics i formació especialitzada. 

 

- Cid, J.; Larrauri, E. (2001). Teorías criminológicas. Barcelona: Bosch, cap. 8 

 

- Corbetta, P. (2007). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid: 

McGraw-Hill. 

 

 

- Fabra, N., Homs, O. (2016). La inserción laboral de los y las expresos. Una 

mirada desde la complejidad. Revista de Educación social.  

 

 

- Fabra, N. Fuertes, S. (2016). La reinserció social postpenitenciaria: Un reto 

para la educació social. Revista de Educación social. 22, p.143-157. 

 

 



 

44 
 

- Fernández, C. (2015). Las relaciones del interno con el mundo exterior y su 

importancia para la reeducación y reinserción social. Revista electrónica  de 

derecho penal y Criminología.  

 

 

- Filella, G. (2000). Evaluación del programa de orientación para la inserción 

laboral en los centros penitenciarios. Revista de Investigación Educativa, 18, 

p.83-96. 

 

 

- Filella, G. (1998). L’orientació ocupacional en els centres penitenciaris. Lleida. 

Pagès.  

 

- Foucault, M. (1975). Vigilar y castigar. Madrid: Siglo XXI, 1998.  

 

- Esteban, F., Alós, R., & Jódar Fausto Miguélez, P. (2014). La inserción laboral 

de ex reclusos. Una aproximación cualitativa. Esteban,. Revista Española de 

Investigaciones Sociológicas, 145, p.181-204. 

 

- Jeanneret, F; Elejabarrieta, F. (2006). “La producción y gestión del deseo de 

libertad: la puerta de entrada al dispositivo penitenciario”. Castalia revista de 

Psicología de la academia. Nº 10. 

 

 

- Luque Reina, M. Eulalia; Ferrer Puig, Marta y Capdevila Capdevila, Manel 

(2004). La Reincidència Penitenciària a Catalunya. Barcelona: Centre d’Estudis 

i Formació Especialitzada. 

 

 

- Miguélez, F. Alòs-Moner, R. Martín, A. Gibert, F. (2006). El treball a les 

presons de Catlunya. Barcelona: Centre de Iniciatives per la Reinserció.  



 

45 
 

 

 

- Redondo, S. (2008). Individuos, sociedades y oportunidades en la explicación y 

prevención del delito: Modelo del Triple Riesgo Delictivo. Universidad de 

Barcelona. 

 

- Sancho, P., Calderón, M., Martínez, L. Gaset, S. (2011). La inserció posada en 

pràctica. Experiències destacades per a la inserció sociolaboral de persones 

recluses i exrecluses dels participants de la Xarxa Temàtica Nacional del Fons 

Social Europeu. Centre d’iniciatives per la reinserció.  

  



 

46 
 

7. Annexos 

 

7.1. Guió entrevista perfil experts 

  
Entrevista Perfil Experts-Professionals 

P.G. Quina creus que és la percepció que tenen els ex-reclusos de la feina? 

P.E. Perquè tenen aquesta percepció? 

P.E. És veuen en una situació inferior a la resta de població ? 

P.E. Tenen motivació per a desenvolupar la feina ? 

P.G. Creus que la motivació és un factor predominant per la reinserció dels presos? 

P.E. En la inserció laboral de quina manera actua la motivació personal de 

l’individu? 

P.E. Com actua la motivació en la reinserció? Estan més involucrats en les 

activitats, hi ha un augment del esforç etc.  

P.E. A més de la motivació quins altres factors destacaries per una òptima 

reinserció? 

P.G. El treball ajuda a que els ex-reclusos abandonin l’etiqueta de delinqüent? 

P.E. Perquè ajuda a que abandonin aquesta etiqueta? De quina manera? 

P.E. Quins Altres elements poden ajudar a que abandonin l’etiqueta de 

delinqüent? 

P.G. Segons el seu punt de vista, la feina és un element que pugui contribuir al 

desistiment de la delinqüència ? 

P.E. Perquè pot ajudar al desistiment de la delinqüència? 
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P.E. Més enllà de la feina, quins altres elements creu que són necessaris per al 

desistiment ? 

P.E. En quin grau la feina és un element important per a ells per el desistiment 

de la delinqüència? 

P.E. En les feines en que s’estan inserint laboralment, reben el mateix tracta que 

un treballador normal/tradicional? 

P.E. Trobem algun tipus de tractament diferent, se’ls i fa un seguiment, 

participen en tallers especials etc.?  

P.G. A través de la feina poden estar en contacte amb figures prosocials? 

P.E. Considera aquestes figures prosocials elements rellevants per la reinserció? 

P.E. Quin tipus de figures prosocials trobem? (són educadors, pedagogs, 

psicòlegs etc. Simplement cap directes del seu ofici?). 

P.E. Que aporten aquestes figures prosocials?  

P.G. Considera que a partir del treball és poden treballar altres competències? 

P.E. Quin tipus de competències són les que considera s’adquireixen? 

P.E. Aquestes competències és treballen de forma directa, o s’adquireixen de 

forma secundària en el desenvolupament de la feina? 

P.E. Quin és el principal objectiu de la feina ? 

P.G. En quan els reclusos que han estat a programes de treball a la presó, els serveix per 

reduir el malestar d’estar a presó ? 

P.E. Per quin motiu els reclusos s’apunten a aquestes activitats ? Adquisició de 

competències laborals, benefici econòmic, distracció dins l’àmbit de la presó...? 

una conjunció de varies ? 

P.G. Quin perfil de ex-reclusos és dirigeixen a activitats/empreses de inserció laboral? 

P.E. Predomina algun tipus de perfil ? (persones amb menys nivell formatiu, més 

baix nivell econòmic potser etc.).  
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P.G. Creus que la feina els ajuda en el seu procés de transició de la presó a la vida fora ? 

P.E. De quina manera ? 

P.E. És un element a partir del que comença una vida lluny de la delinqüència? 

P.G. A través del treball els reclusos creen noves relacions? 

P.E. Com és produeixen aquestes noves relacions? 

P.E. El treball és un medi propici per crear noves relacions? 

P.E. Són sempre relacions prosocials? 

P.G. La feina que porten a terme, els ajuda a adquirir noves habilitats laborals? 

P.E. Tots els ex-reclusos adquireixen noves habilitats laborals? 

P.E. Quines noves habilitats laborals adquireixen? 

P.E. Hi ha ex-reclusos que ja disposaven d’aquestes habilitats? 

P. Final. T’agradaria dir o afegir alguna cosa que et sembli que pugui ser important i 

que no hem parlat fins ara ? 
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7.2. Transcripció Entrevista Ex-reclús 1 
 

Transcripció Entrevista Ex-reclús 1 

Carlos, treballador de la empresa de inserció laboral DIMAS, després del pas per un 

centre penitenciari a través d’una derivació va arribar a la mateixa quan ja disposava del 

tercer grau penitenciari. La seva tasca és sobretot el muntatge d’esdeveniments, feina la 

qual, la porta a terme amb diversos companys de feina.  

El perfil d’aquest entrevistat doncs és el de ex-reclús. Per aquesta raó s’ha seguit el 

model de entrevista exposat i analitzat en el apartat 3 del present treball.  

Resum informe preliminar 

L’entrevista és va portar a terme en un local pròxim al magatzem de l’empresa després 

que acabés la seva jornada de treball. En tot moment és va mostrar disposat a respondre 

les preguntes i amb actitud de col·laboració. No és va apreciar cap tipus de reactivitat 

per part del entrevistat. Abans de la realització de l’entrevista també vaig poder captar la 

bona relació amb la resta de companys de feina. 

TRANSCRIPCIÓ 

En ser preguntat per si la feina és un element útil per la reinserció de les persones 

després del seu pas per la presó és mostra afirmatiu, el treball és útil per el sosteniment 

de la pròpia persona, encara que realitza diferències en funció de quan de temps hagi 

passat la persona per presó.  

“Claro, por supuesto, yo lo que digo siempre, la prisión te sirve pues para 

aprender cosas que no debes hacer, errores que no se deben volver a cometer, 

pero claro que te sirve el tener un trabajo para poder reinsértate en la sociedad, 

es decir tengo un trabajo puedo pagarme mis facturas puedo tener 

compromisos, entonces claro que sirve”. 

“Supongo que sí, también depende del tiempo que pases en prisión, porque si 

son muchos años los que pasas en prisión luego al encontrarte otra vez con la 

realidad que ya no es la misma realidad que había cuando tu entraste allí, pues 

sí es más complicado, también depende de la persona”. 
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“Yo tengo 50 años llegue a prisión con 40 años, quiero decir tengo mi currículo 

yo había hecho cosas anteriormente”.  

En relació a l’entorn de treball, és mostra satisfet i destaca que hi ha un bon ambient de 

treball, tant amb els seus companys de feina com amb els sues superiors. No considera 

que hi hagi un tracte diferent envers a les persones que han passat per centres 

penitenciaris.  

“Muy bueno, es un ambiente muy familiar, entre compañeros muy bueno y entre 

personal de los jefes, y el personal de oficina también muy bueno,  gente muy 

amable y muy cercana”. 

“En este trabajo no hay un trato diferente, en este no, yo no sé en otros, tienes 

un trabajo diferente en que tienes unas tutorías que haces, y haces un 

seguimiento, pero el trato es el mismo para todos, a los que han pasado por 

prisión, al contrario eran más flexibles conmigo, porque yo estaba en tercer 

grado y tenía unos horarios que cumplir (...) a nivel personal de una forma o de 

otra por haber estado en prisión, es decir si te tratan peor no”.  

En ser preguntat per si la feina li ha servit per fer noves relacions, relata que 

afirmativament a través del treball ha pogut crear nous vincles dels que abans d’accedir 

a la feina no tenia. Cal dir que presencialment vaig poder observar la bona sintonia amb 

altres companys de feina, així com un tracte cordial entre les diferents persones. No 

considera que el treball en equip sigui complicat, o que la relació amb els seus superiors 

o seguir les ordres en una línia jeràrquica sigui complicat.  

“Si claro, todos los que están trabajando, con los que estoy trabajando ahora y 

otros que ya no están, pues son... no amigos del alma pero si amistades buenas 

con las cuales ir un día a echar un partido, una cerveza o charlar”.  

“Nosotros ya te digo, trabajamos en equipo, porque todo el sistema de montaje 

precisa más de una persona y más de dos, es un trabajo en equipo, hay 

compañerismo, no es un trabajo de fabrica individualizado”,  

“El sistema de trabajo como es en equipo facilita que haya lazos entre las 

personas.”  
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En ser preguntat per si a l’interior de la presó a desenvolupat algun tipus de taller o curs 

formatiu respon afirmativament. Va realitzar tallers i formacions professionals diversos, 

els quals considera que van ser útils a nivell laboral però també com via de distracció 

per fer més suportable la vida a l’interior de la presó.  

“Yo en prisión hice el RIT, el reglamento de instalaciones térmicas, y un curso 

de frigorista, y luego hice diferentes talleres, iba a yoga, iba a deporte, iba a 

todo lo que podía para salir del módulo así de claro, biblioteca, es decir que yo 

fui a varias cosas.” 

“A parte de todas las horas que pasaba leyendo, sino tenía alguna actividad 

fuera del modulo pues pasaba muchas horas leyendo (...) Todas las horas que 

pasas leyendo no está en prisión, porque físicamente tu cuerpo está allí pero 

mentalmente, tu estas, en la película que te está contando el libro, y igual estas 

a miles de quilómetros de esa prisión. La prisión no es más que un método para 

decir, usted tiene que estar aquí tanto tiempo, y depende de cómo te portes vas a 

salir un poco antes o no (...) tú tienes que hacer lo posible para que tu vida allí 

pase lo mejor posible, Estas en prisión físicamente pero tu mente no está allí.” 

“Si yo me saque el carnet de instalador, o sea que si fuera a industria, podría 

trabajar (…) claro que me podría servir…” 

“Las horas que no estás encerrado en la celda, que son muchas, hay muchas 

actividades que puedes hacer (…) todas esas actividades que puedes hacer, son 

actividades que te gustaran más o que te gustaran menos, pero estas pasando el 

rato, no es aquello de estar en prisión en una celda sin salir todo el día, porque 

eso sería una tortura, de hecho cuando castigan alguien a una semana o a 

quince días los castigan encerrados, porque han hecho algo que no deben, ese 

es el castigo más severo, pero en realidad la vida es como estar en la calle, es 

un pueblo que hay de todo y puedes hacer actividades (…) tú tienes que hacer de 

tu vida lo más corto posible, ¿Cómo? Pues entreteniéndome, algunas cosas te 

gustaran más otras te gustaran menos pero bueno el día a día lo vas llevando 

así”  

En quan a la feina com a medi per estar en contacte amb persones prosocials, mostra 

que té una bona relació amb els seus companys de feina,  
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“La relación con los superiores es buena, buena, yo tengo que hacer mi trabajo 

ellos me lo organizan me dicen que tengo que hacer, y yo pues lo hago, con mis 

compañeros, no lo hago yo solo.” 

“Simplemente te hacen un seguimiento, ellos ya saben cómo vas te ven cada día, 

y saben que haces que no haces, si estas de buen humor sino, entonces si tienes 

algún problema están allí, no es mi caso, pero ha habido chicos que han tenido 

problemas y les han hablado, para ayudarles.” 

En relació a si la feina és un mitja útil a través del qual fer una transició de la vida a 

l’interior de la presó a la vida fora, és mostra molt d’acord, i l’observa com un factor 

important per a la reinserció de les persones. Més enllà de la feina també destaca com a 

factor normalitzador de la seva feina, el fet de disposar de una xarxa de suport de 

persones, com és per exemple la família a partir de la qual recolzar-se.  

“Si, por supuesto siempre, debería de salir la gente con un trabajo, en vez de 

dejarlos en la calle cobrando 400€ o cuatrocientos y pico de euros sin hacer 

nada, estaría bien que salieran con un trabajo, porque muchos de los presos, se 

pasan gran parte de la condena trabajando allí en los talleres de la cárcel, 

también cobran una miseria 150€ al mes pero oye, están trabajando allí, pues 

quizás deberían tener ellos una manera de insertar ellos a la gente(...) y que 

cuando salgan a la calle, pues eso, que sigan la dinámica de prisión, cómo 

también estaban trabajando, allí, pues que sigan la misma dinámica, así si que 

se reinsertarían, no que den dinero para gastárselo en cualquier cosa el primer 

día (...) y que va hacer una persona con 426€ si se tiene que pagar una pensión, 

no tiene dónde ir a vivir y se tiene que pagar una habitación, de 300€ al mes, 

¿Con que come? Ira a liarla o a robar otra vez.” 

“Hay cosas importantes, como es, tener familia tener alguien esperándote fuera 

alguien que te arrope un poco cuando sales (...) un soporte es importantísimo, 

pero bueno, el trabajo no es que sea importante, el trabajo es que es necesario, 

es necesario para poder llevar una vida ordenada, has cumplido tu pena y con 

la sociedad a partir de ahora, tienes que tener lo que tiene todo el mundo, un 

trabajo para poder tener una vida ordenada, sin lujos, pero ordenada o bien, si 

eso no se puede conseguir.” 
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“A mí me ha ayudado porque tengo a toda mi familia, tengo mi padre mi 

hermano, mis tíos que son mayores allí, tengo a toda mi familia allí, que me 

quiere, que no me han juzgado, por nada y siguen siendo lo mismo, tengo mis 

hijos, yo he tenido todo, he ido a ver a la asistente social a explicarle que estoy 

en tercer grado, y me ha hecho una carta para que fuera a esta empresa, sin 

prometerme nada, y llegue en un momento que necesitaban a alguien para 

montar, y empecé con un contrato de media jornada de tres meses, y también 

hay que probar vienes de prisión... y aquí sigo.” 

En relació a la pròpia percepció que té de la feina, relata que la seva motivació no era 

l’obtenció del tercer grau penitenciari ja que ell ja disposava d’aquest en el moment de 

buscar la feina. Per a ell és important el fet de que la feina permet tenir una vida 

ordenada que d’altre manera no seria possible.  

“Lo importante no es que salgas y tengas el tercer grado, lo importante es que 

salgas y tengas trabajo y puedas tener esa vida ordenada con tu familia o sin 

ella, habrá gente que tenga familia y habrá gente que no, yo tuve la suerte que 

tengo a mi mujer, mis hijos y mi casa, no salía a la puerta de cuatro caminos y 

decía dónde tengo que ir?, pero sí que hay gente que sale así después de 18 años 

(...) esta gente que sale así, si les pusieran un empleo y un seguimiento luego, un 

seguimiento no para regresarte otra vez, sino un seguimiento de asistencia 

social, para facilitarles las cosas, estaría muy bien.” 

“Es un trabajo duro, es un trabajo físico en que se trabaja, pero a mí me gusta 

pero estoy todo el día de un sitio para otro, ahora montas aquí ahora montas 

allí (...) es entretenido es duro, estoy cómodo estoy feliz, no es eso que quieras 

buscarte otro trabajo para ver si trabajo la mitad, estoy bien estoy feliz porque 

tengo buenos compañeros, y la dirección los jefes te tratan bien, me ,lo han 

dado todo, yo no había estado tampoco en una empresa más de un año nunca, lo 

que más estuve fue cuando fui autónomo que en una estuve 5 años y en otro 

estuve otros 4, quiero decir, que he hecho otras cosas, pero aguantar cómo 

ahora 3 años en un mismo sitio sin faltar un sólo día pues no, no lo había vivido, 

no lo había hecho nunca,” 
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“Ojala no me despidan y me dejen aquí para siempre hasta que me jubile, (…) 

yo estoy muy contento, si con el entorno, con el trato, con los compañeros, y con 

la faena.” 

En quan a si considera la motivació com un factor rellevant per la feina i la reinserció, 

destaca que la motivació que té cada persona és molt important i posa el seu cas com a 

exemple.  

“Lo que influye es la motivación que tu tengas y las ganas que tengas, yo aparte 

de ir a ver a la asistenta no pare, des de las nueve de la mañana hasta las seis 

de la tarde no paraba de ir a echar currículos, te podría decir que no me llamo 

ninguno, pero tampoco les decía que yo había estado en prisión, (…) no puedes 

contar esto porque ya sabes que no te van a llamar, que luego te conocen y eres 

una persona genial, cometiste un delito y ya está.” 
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7.3. Transcripció Entrevista Ex-reclús 2 
 

Transcripció Entrevista Ex-reclús 2 

Hachim, és un treballador de la empresa d’inserció laboral DIMAS el qual va passar 

per un centre penitenciari, a través de la derivació de CIRE va arribar a l’empresa en 

que és troba ara quan ja disposava del tercer grau penitenciari. Actualment desenvolupa 

sobretot tasques de neteja i manteniment a Barcelona, concretament a la ciutat de la 

Justícia, feina que  porta a terme amb altres companys de professió.  

El perfil d’aquest entrevistat és doncs, de ex-reclús. Per aquesta raó s’ha seguit el model 

de entrevista exposat i analitzat en el apartat 3 del present treball.  

Resum informe preliminar 

L’entrevista és va portar a terme en un establiment proper a la zona de treball de el 

entrevistat. En cap moment durant la realització de l’entrevista vaig poder captar algun 

tipus de reactivitat, per altre banda és va mostrar col·laborador i amb interès per la 

temàtica de l’estudi. 

TRANSCRIPCIÓ 

Relata que ja disposava d’experiència professional abans d’entrar a presó, i que ja tenia 

coneixements entorn a la professió, i que en tot cas li ha servit per actualitzar el 

coneixement. Disposa d’un horari fixa, així com de rutines i hàbits laborals. Destaca 

que per a moltes persones el fet de treballa i els cursos de formació són molt importants, 

tot i que considera que per ell no ho són tant ja que era la seva primera entrada a presó.  

“En el centro de la modelo hacíamos tapones, no de corcho sino de plástico, son 

unos tapones especiales, también hacíamos lo que son bolsas, bolsas de corte 

inglés de mango de estas, y luego en el centro Brians 2, hacíamos las cajas estas 

pequeñas dónde ponen fresas, las traen vacías y nosotros poníamos unas 

tiquetas, por ejemplo el código de barras, nosotros poníamos eso (...) el tema de 

la experiencia laboral pues te ayudan mucho ahí , en el sentido de que si no 

tienes experiencia puedes hacer cursos, cursos de fontanería de calefacción, 

aprendes oficio porque también hacen talleres de confección, de coser, hay 

gente que sale con oficio de allí y todo” 
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“Por supuesto, claro que si, quien quiere reinsertarse, es muy importante, hay 

gente que no, a mi sí, yo como fue mi primera entrada en prisión, a mi ha 

ayudado mucho (…) porque si no tienen trabajo lo que pueden volver hacer es 

delinquir, no es mi caso, porque mi caso fue por conducir sin puntos, pero hay 

gente que sí, que si no tienen trabajo lo que hacen es volver a delinquir”.  

En relació a si considera que les persones que han passat per presó tenen més dificultats 

per aconseguir una feina que la resta de la població, considera que el element més 

important és el fet de disposar de contactes, així com aprofita el temps a l’interior de la 

presó per obtenir una formació. Per altre banda destaca que si que coneix a gent que per 

el fet d’haver estat a presó ha tingut certs problemes per aconseguir una feina. Relata 

que ell gràcies al suport de CIRE no ha tingut aquesta classe de problemes.  

“Es que eso es según si tienes contactos no tienes contactos, no tienen por qué 

tener dificultad, porque hay gente que entra en prisión y aprovecha el tiempo, 

aprovecha el tiempo en el sentido que aprende cosas, aprende cursos oficios 

entonces a lo mejor antes de entrar en prisión no tenían esos oficios, al entrar 

en prisión cómo hay tiempo allí y tienes facilidad, porque te ayudan mucho en el 

sentido que te enseñan hacer oficios y eso, sales con un poquito de idea de saber 

algo, hay gente pues al que no le interesa pues no, entonces claro que le 

cuesta.” 

“Yo conozco algunas personas que han tenido dificultades para encontrar 

trabajo, porque la mayoría de la gente cuando escucha que has estado en 

prisión, pues cómo que se echa para atrás cómo diciendo, cómo ha estado en 

prisión un poco tal, yo no lo veo así porque cualquiera puede acabar en prisión, 

no es una cosa que la esperas, es una cosa que te viene así, hay algunos que se 

la buscan y otros que entran por desgracia o por casualidad no sé cómo lo 

quieras llamar, pero si hay dificultades para buscar trabajo cuando se sale de 

prisión, sino tienen ayuda, yo gracias a dios he tenido ayuda del CIRE y eso, y 

he hecho entrevistas y cómo yo tenía profesión de esto lo que estaba haciendo 

pues un poquito de ayuda, cómo también tenía experiencia en el oficio que estoy 

haciendo ha habido una plaza vacante y mira. Pero hay gente que si que le 

cuesta.” 
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En general afirma que treballa amb un bon ambient de treball i que és porta bé amb els 

companys de feina. Relata que ell en cap cas ha rebut un tracte diferent en l’àmbit 

laboral per el fet d’haver estat a presó.  

“No, igual, porque el trabajo no tiene nada que ver con que hayas pasado por 

prisión, el trabajo es el trabajo.” 

En ser preguntat si la feina li ha estat útil per crear noves amistats, en un principi és 

mostra dubitatiu tot i que posteriorment considera que si li ha resultat útil per la creació 

de certes relacions. No considera el treball equip com una dificultat i explica que de fet 

li agrada. Per altre banda la feina que porta a terme l’obliga a treballar en equip i per 

tant no és un treball individualitzat. 

“Amigos no es la palabra, conocidos si, compañeros bien si”. 

Com ja s’ha comentat anteriorment explica que va estar treballant a presó, que la feina 

que va portar a terme el va satisfer i que li va resultar d’utilitat tot i que ja disposava 

d’experiència i formació. Per altre afirma tal i com és pot veure a continuació que el 

treball és un mitja a través del que fer més suportable l’estança a presó. La motivació 

doncs seria econòmica i com un mitja de distracció. Bona relació amb els superiors i 

disposa d’un encarregat que s’ocupa del seu seguiment.  

“Pa distraerte y pa ayudarte, cómo físicamente pa tu salud, pa tu mente y pa 

que te tengas entretenido y económicamente también,  porque hay gente allí 

dentro que no tienen para vivir, una ayuda.” 

“Si, si, te desconectas un poquito, si estás haciendo una actividad pues por lo 

menos te distraes, no estás pensando todo el rato que estas en prisión que estas 

encerrado, te distraes y mucho.” 

Pel que fa a la feina com a suport a la transició de la vida a presó a la vida fora 

d’aquesta, considera que la feina és un element molt important per a la reinserció social 

de la persona. Per altre banda també considera important el fet de tenir una família com 

a xarxa de suport quan surten de presó, i de disposar de un habitatge. 

“Ayuda pues en todos los sentidos, ayuda económicamente, te hace ver que no 

todo está negro que hay un poco de color en la vida, a parte que te sientes bien 

contigo mismo, estás trabajando tu sueldo para ayudar en casa.” 
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“Una persona cuando sale de prisión lo primero que tiene que tener es un 

trabajo y un techo, porque si no tienes un techo lo puedes pasar mal en la 

calle.” 

“La familia ayuda mucho en ese sentido tanto fuera como dentro.” 

En general valora molt positivament la feina que desenvolupa en l’actualitat, considera 

que li ha estat d’utilitat en el seu procés de transició de la presó a la vida fora de ella. 

Considera la motivació com un element important per a aconseguir una feina així com 

el seu manteniment. A més de la motivació destaca el fet de tenir experiència laboral per 

a la contractació de la persona, o en el seu defecte de disposar de formació. En relació al 

tema de la formació també realitza una critica com és pot veure a continuació, en que 

considera que aquesta és de poca varietat en els centres penitenciaris, des de la seva 

experiència.  

“Estoy contento, muy contento, no me puedo quejar la verdad, (...) mucho, 

gracias a ellos y el trabajo voy echando mi vida pa lante, tanto familiar con mis 

hijos, con mi mujer, me siento útil.” 

“¿La motivación? Por supuesto, si no tienes motivación si no pones de tu parte 

no van a venir a llamar a la puerta de tu casa a decir ala venga va que tienes 

que ir a trabajar, es muy importante.” 

“Claro por supuesto, tienes que estar allí cada día al pie del cañón, cómo no 

vean, que vales pa trabajar...” 

“Que tengas una profesión, tener experiencia profesional, o tener algún curso 

que hayas hecho de trabajo, el tema de un curso de fontanería, los que hacen en 

centros penitenciarios, de calefacción , de confección (...) lo que tendrían que 

hacer allí en el centro penitenciario es hacer más cursos de formación, porque 

hacen una cosa muy... o a lo mejor ahí dónde he estado yo no hay más, en otros 

centros a lo mejor hay más, en el sentido que hayan más, más oferta, (...) hay 

pocos cursos que dan de formación, hay por ejemplo que quiere ser soldador 

por decirte algo, y en prisión no hay para sacar un título de soldador, creo que 

lo único que hay es informática, este curso que te he dicho de fontanería, 

jardinería, confección y producción nada más. Tendría que haber más cosas, el 



 

59 
 

tema de paleteria el tema de electricidad, no sé de muchas cosas que tendría que 

haber y que no las hacen.” 
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7.4. Transcripció  Entrevista Ex-reclús 3 
 

Transcripció Entrevista Ex-reclús 3 

Antonio, és un treballador de l’empresa d’inserció laboral DIMAS, el qual va arribar a 

través de derivació del CIRE. Actualment està treballant a manteniment, realitzant 

tasques de pintor sobretot, a l’hospital psiquiàtric Torribera de Santa Coloma de 

Gramanet.  

El perfil d’aquest entrevistat és doncs, de ex-reclús. Per aquesta raó s’ha seguit el model 

de entrevista exposat i analitzat en el apartat 3 del present treball.  

Resum informe preliminar 

L’entrevista és va portar a terme en una de les habitacions del complex del hospital. 

Durant la realització de l’entrevista no vaig poder captar cap tipus de reactivitat per part 

del entrevistat el qual és va mostrar col·laborador i va respondre a la totalitat de les 

preguntes. 

Per altre banda va comentar “off the record”, que a l’interior de la presó havia realitzat 

entrevistes també per a la realització d’estudis. És mostrava interessat per el 

desenvolupament del treball, i considerava rellevant que és fessin estudis en aquest 

àmbit.  

TRANSCRIPCIÓ 

En quan a l’adquisició de noves habilitats, destaca que realitza tasques força senzilles i 

que la dificultat radica en conèixer tot el complex. Abans de l’entrada a presó ja havia 

treballat com pintor, per tant ja disposava d’experiència laboral entorn la feina que 

estava desenvolupant en l’actualitat.  No va realitzar cap tipus de taller a la presó, 

perquè tenia una condemna de curta durada i perquè disposava de recursos econòmics.  

“Sí, sí que vale a parte que aquí te relacionas con mucha más gente, trabajando 

en obras te relacionas con cuatro y aqui me relaciono con un montón de gente, 

conozco a los jefes del hospital, carpinteros, a los de mantenimiento,  aquí te 

relacionas más. Si que te vale claro,” 
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 “No, yo no hice taller, me lo ofrecieron pero no quise tampoco, además para el 

tiempo que tenía que estar yo allí, tampoco era algo que hiciera falta, que yo 

trabajara allí dentro.” 

Per altre banda manifesta que considera que la feina és un element important que pot 

ajudar en la transició de la persona de la presó a la vida fora d’aquesta. Que el fet de 

tenir una rutina pot estimular la persona, i que no retorni antics hàbits delictius.  

“Sí, sí que ayuda, si tú estás en tu casa no es lo mismo, en tu casa tu mente está 

en otras partes, si estás trabajando a parte que tienes unos ingresos cada mes, 

no tienes que preocuparte de otras cosas porque te llena, te levantas por la 

mañana vienes plegas te vas, te haces la cena y a dormir y al día siguiente otra 

vez. Claro que te vale ya lo creo.” 

“Tener la mente en otra parte tener la mente ocupada, yo pienso que una 

persona que no tiene la mente ocupada piensa en otras cosas, mas si no tiene 

ingresos, si tienes tus obligaciones diarias.” 

En quan a la dificultat que té una persona que ha passat per centre penitenciari de trobar 

feina, relata que ell creu que tenen major dificultat per trobar feina que la resta de la 

població, tot i que ell personalment no ha tingut problemes d’aquest tipus. Coneix casos 

de coneguts que si que tenen aquesta problemàtica. Per altre banda creu que és 

problema més de la visió que té la societat que no per les característiques del individu.  

“Si yo creo que sí, aunque a mí no me costo, yo tenía varias ofertas lo que pasa 

es que se ve que le guste me cogió y hasta hoy y llevo un año trabajando. 

Aunque tengo conocidos que no, que les cuesta y no hay manera, y creo que les 

costara mucho, pero por la sociedad no por ellos (…) yo tengo constancia que 

les pasa, yo tengo muchos conocidos y en el momento que se enteran que han 

pasado por el centro penitenciario… alguna pega les ponen, no se lo dicen 

directamente porque no se lo pueden decir, pero alguna pega sale que ya no 

sirven.” 

Pel que fa a la relació amb els seus companys de feina destaca que té una bona relació, y 

que en general té un bon tracta amb tot el personal del hospital.  
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“Muy buena, hay mucho compañerismo, a parte de los propios compañeros con 

los médicos, con las enfermeras...Es un centro en que cada día ves la misma 

gente, diario, diario, diario, y llega un momento que tienes... No una amistad, 

porque yo digo que la amistad cuesta más tiempo hacerla, pero un trato bueno.” 

En ser preguntat per si ell a percebut algun tipus de tractament diferent per el fet d’haver 

passat per presó, relata que en cap moment a percebut aquest tipus de tractament 

directament.  

“Al contrario, yo creo que aquí ni lo saben, creo que ni lo saben, y si lo saben 

no han dicho nada. Nunca me han preguntado tampoco (...) A parte tengo todas 

las llaves del hospital entero o sea si saben algo se fían.” 

En quan als vincles  a la feina destaca que en general són bons i correctes y que rep un 

bon tracta.  

“Buenas hay una cierta amistad, cómo te diría yo, una cierta complicidad, si ves 

una persona la ayudas, hay mucho compañerismo por lo menos en esta parte de 

aquí.” 

Relata que no te problemes per treballar en equip, que fa molts anys que treballa i 

disposa de certa experiència laboral i que no té problemes per adaptar-se a la feina.  

Per altra banda explica que ha realitzat diversos cursos de formació, però cap enfocat a 

la formació laboral. Eren feines enfocades a la formació en àmbits com la conducció, la 

violència de gènere etc. Tot i que li van oferir feina en els tallers de la presó la va 

rebutjar.  

La relació amb els superiors és bona, tot i que té un superior directe que veu per sobre 

de la resta. No hi ha una persona que s’ocupi del seu seguiment directament, to i que si 

un cert control.  

Pel que fa a la feina com a factor que pugui ajudar a la transició després de la vida a 

presó, respon que afirmativament creu que és així, però per altre banda ho associa amb 

la família.  
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“Si yo creo que si, además yo creo que es un factor importante eso y la familia y 

la pareja, (...) Tu vida social, una familia sino por delante igualado con el 

trabajo, sino la tienes estas perdido.” 

“Una pareja también te ayuda mucho, que te sepa llevar y que te sepa entender, 

coger tus buenos y malos momentos.” 

A part de la motivació destaca el fet de tenir experiència laboral com a factor important. 

Per altre banda tornar a recalcar que el treballa presó no és útil per poder trobar 

posteriorment una feina, tot i que ell no ho ha experimentat en primera persona.  

“Algo de experiencia tienes que tener, tienes que tener yo que sé cómo mínimo 

haber trabajado en algo que hayas aprendido, claro si no tienes ni idea de nada 

pues te va a ser muy complicado, y por desgracia en los centro penitenciarios no 

te enseñan de nada, trabaja de lo que quieras, y lo que aprendes allí sólo te 

sirve allí, pero en la calle no te va a servir, no por mí, porque yo no he estado en 

talleres, pero por el comentario de los compañeros (...) han aprendido algo pero 

no lo suficiente para luego tener un empleo en la calle (...).” 

En ser preguntat que hauria de millorar segons ell perquè la formació i els tallers a 

l’interior de la presó siguin útils, primer destaca l’equiparació de salaris amb la resta de 

treballadors, així com en la resta de drets. Destaca el salari baix que és gasten en els 

mateixos centre penitenciaris. 

“Que se les tratara cómo personas ante todo, tú en prisión trabajas ocho horas 

en una cocina y ganas 500€, si los ganas, y a parte no tienes ningún tipo de 

agradecimiento de nada, y a parte está realizando un trabajo que te lo están 

pagando por una porquería de dinero, lo primero seria equiparar los salarios, 

la persona que trabaja, trabaja, sea en prisión o en la calle, y tratarlos cómo 

trabajadores con sus derechos y con sus cosas.” 

“Para darle un beneficio al estado, porque sale mucho más barato, a parte lo 

que tu ganas allí lo gastas allí.” 

En quan els cursos i tallers com a formes de distracció a l’interior de la presó, relata que 

tot i que ell no va treballar si que va fer una gran quantitat de formació.  
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Relata que no té cap mena de queixa i que en general és mostra satisfet amb la feina que 

ha aconseguit, i que té molt contacte amb tot els membres de la empresa.  

També destaca que falten segones oportunitats per part de la societat i que en moltes 

ocasions se’ls i fa pagar per part de la societat un segon càstig, ja que tot i que ell no hi 

ha viscut personalment, si que té constància de companys al que els i ha passat.  
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7.5. Transcripció Entrevista Expert 1 
 

Transcripció Entrevista Ex-director del centre penitenciari “Brians” i “Quatre 

Camins” 

Francesc Xavier Moreno, Ex director dels centres penitenciaris “Brians” i “Quatre 

Camins”, i autor de diversos llibres sobre el medi penitenciari.   

El perfil d’aquest entrevistat és de “expert”. Per aquesta raó durant la realització de 

l’entrevista s’han prescindit de les preguntes denominades “trencagel”, ja que s’ha 

considerat que no tenien rellevància per aquest perfil, ja que la reactivitat és considera 

nul·la.  

Resum informe preliminar 

L’entrevista va ser realitzada en el seu despatx, i en cap moment és va detectar una 

possible reactivitat de l’entrevistat. És va mostrar col·laborador en tot moment, i va 

respondre a la totalitat de les preguntes. Un cop acabada l’entrevista va oferir més 

informació entorn a l’objecte d’estudi del present treball.  

TRANSCRIPCIÓ 

En relació a la percepció que creu que tenen els ex-reclusos sobre la feina relata que 

creu que hi ha dues grans percepcions. Per una banda que el col·lectiu de ex-reclusos 

només poden accedir a feines molt determinades de baixa qualificació, i per altre banda 

que solen pensar que per la via delictiva poden guanyar molt més diners que per la via 

convencional.  

En aquest fragment d’entrevista sempre fa referència al que denomina “reclús ordinari”, 

aquell delinqüent habitual, amb escassa formació i que és més comú en els centres 

penitenciaris. Segons el seu punt de vista professional, el col·lectiu de reclusos amb més 

estudis no té aquesta percepció.  

“(...) Hi ha dos percepcions, una que no hi ha feines que s’ajustin al seu perfil, 

és a dir, que ells realment només poden accedir a llocs molt concrets, ells per 

exemple és veuen en el món de la restauració com a cambrers, o com a molt en 

el àmbit de les obres, i de la construcció, tret, d’aquests dos àmbits, en la resta  

ells tenen la percepció que no estan pensat per ells, no tenen ni la formació ni la 
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capacitació. Això el perfil de reclús ordinari. (...). Però, també tenen una mica 

la percepció que  el món delinqüencial, és molt més lucratiu que el món laboral, 

és a dir, moltes vegades se sent algun comentari de dir,treballant en un més 

guanyo tant, i en un dia trec quatre vegades més per la via del delicte (...) En 

quan lo que és el treball en els centres penitenciaris, ells creuen que és una pura 

explotació perquè els i paguen molt poc, i és veritat en els tallers, els i paguen 

molts pocs diners, però hi ha intern que per poder tenir una mica de recurs 

econòmic, li permet tenir diners per el peculio, el peculio és la compte corrent 

dins la presó, ja els i va bé (...)” 

En relació a la pregunta si els ex-reclusos és veuen en una situació inferior a la resta de 

la població, respon afirmativament. Segons la seva opinió professional els ex-reclusos 

pensen que no els contractaran per el fet de tenir antecedents, i que per la via delictiva 

poden aconseguir més recursos que per la via de treball convencional.  

“(...)sí, en el món laboral si, ells entenen que per les seves característiques i més 

tenint antecedents, no tenen cap possibilitat d’entrar al món laboral (...) llavors, 

segons ells, segons la seva percepció, no els i queda altre remei que entrar en el 

món delinqüencial. També és veritat que ells això pensen, com que ja ho han 

tastat,  que per la vida delinqüencial treuen, molts més diners, molts més diners, 

que per la via laboral normal, també els i costa molt, posar-se a treballar per 

arribar a un sou de 1000€ quan amb un delicte cobren molt més(...). 

En quan a la feina al interior de la presó i la motivació que presenten els ex-reclusos, 

destaca que la majoria de persona que treballen a presó ho fan perquè no disposen de 

cap tipus recurs econòmic, i aquesta és una forma de poder pagar les seves despeses a 

l’interior de la presó. A la vegada també és una forma de poder fer més suportable la 

vida a la presó i omplir part del temps lliure.  

És important destacar, que segons el seu relat, les persones que disposen de recursos 

econòmics no volen treballar a tallers, i que per tant omplen el temps amb altres 

activitats que oferta la presó. Aquest perfil de reclús solen ser aquells que disposen de 

més estudis i una xarxa familiar que els recolza econòmicament.  

“(...) la dels tallers, ells allà, omplen el temps, és a dir que per un costat els i 

serveix per omplir el temps, per un altre costat sinó tenen cap recurs econòmic 
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poden garantir el tàbac,el cafè, aquestes coses d’aquestes bàsiques (...) com que 

són feines estrictament manipulatives no,no ho viuen malament (...) La persona 

que té diners, és a dir que la família té diners al peculi, aquests no solen anar a 

treballar, la presó té moltíssimes ofertes per omplir temps, tallers ocupacionals, 

biblioteca, escola, activitats esportives, activitats culturals,  (...) bàsicament la 

gent que va al taller ho fa per motius econòmics, bàsicament perquè no li entren 

diners des de el carrer, aleshores no és pot pagar, el cafè no és pot pagar el 

tàbac (...)” 

“(...) per norma general la gent que té més estudis, la família els i dona diners, 

perquè solen ser famílies més estructurades, i sinó fan altre tipus de tasques, 

com per exemple escriure instàncies, escriure recursos, escriure cartes, 

aleshores la gent va i diu, necessitaria fer un recurs, aleshores aquell va i li 

cobra el recurs, aleshores és com una mena d’economia submergida en que 

utilitzen la formació que tenen per fer tasques, que altre gent amb formació més 

baixa o amb menys possibilitats no pot fer.” 

En relació a la motivació com a factor per a la obtenció de feina mostra que tot i que 

pugui ser un factor important, els i costa trobar feina per dues raons, els antecedents 

penals, i la falta d’hàbits professionals. 

“La motivació està bé, però el problema és que aquesta motivació queda 

anul·lada, per la percepció que tenen de la impossibilitat que tenen de troba 

feina, dos motius, una per el fet de tenir antecedents penals que creuen que això 

és un handicap, i ho és, i dos, perquè no tenen hàbit ni moltes vegades professió, 

aleshores és difícil entrar a fer segons quina feina”.  

En quan a la feina com a factor per a l’abandonament de l’etiqueta de delinqüent el 

principal problema és la dificultat que tenen per trobar feina, juntament amb la dificultat 

per eliminar certs hàbits.  

“Troba una feina fora és difícil,molt difícil, ja que si ja és difícil per la gent que 

no està a la presó, imaginat per la resta... Insisteixo que d’aquí hem treure el 

col·lectiu de gent universitària, empresaris, això és un altre món... Aleshores el 

gran problema és que tenen un hàbits que els i costa molt afrontar la feina, 

hàbits com els d’entrar a treballar a una hora, i mantenir-se a treballar fins a 
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una hora, sense poder-se moure i tal, per altre banda les maneres de fer, les 

maneres de moure’s... tenen un tarannà, un perfil delinqüencial, que segons 

quines feines (...) Després sempre amb la por que és puguin assabentar que han 

estat a la presó... llavors tot plegat fa molt difícil, que quan surten (...)” 

En relació al manteniment de la feina destaca que són persones amb una gran 

inestabilitat, que solen presentar diverses problemàtiques addicionals, com les 

drogodependències, els quals són necessaris tractar per aconseguir que mantinguin una 

feina. Un altre element destacable és que tenen vincles delictuals els quals els poden 

incidir a tornar delinquir.  

“Són molt inestables per sistema, insisteixo el delinqüent marginal, de 

delinqüent contra la salut pública... a més molts, també tenen addiccions a 

drogodependències, el qual també dificulta molt el ingrés en treball ordinari, les 

drogodependències, la manca d’hàbits, l’alcoholisme, són persones que també 

per el context social en que és mouen (...) superant tots els handicaps que té dit: 

el perfil, la manca d’hàbits, de no tenir professió, del tema dels antecedents 

penals... superant tot això normalment, a vegades i sol haver-hi bastants 

problemes d’estabilitat. Si acaba això (referint-se a la feina) han de trobar un 

altre modus Vivendi, la delinqüència.” 

“Un altre cosa els col·legues (referint-se a vincles delictuals) és posen en 

contacte amb ells, a dintre de la presó fan plans...” 

En relació als factors que poden ajudar a abandonar la delinqüència, tot i que la feina 

pugui tenir un pes important, destaca altres factors com a més rellevants. Destaca per 

sobre de la feina l’abandonament de les addiccions i el suport familiar un cop surt de 

l’àmbit penitenciari. Per altre banda també destaca com tot i que en un primer moment 

puguin tenir feina, és fàcil que la puguin perdre sinó disposen dels factors anteriorment 

mencionats.   

“Per deixa la delinqüència primer és, si són consumidors, que un percentatge 

molt alt, molt alt, són consumidors de drogues, deixa la addicció, perquè a 

dintre la presó continuen les addiccions inclús s’agreugen (...) primer el tema de 

la addicció és important, en segon lloc, important, molt, molt, molt important, és 

el suport familiar. El fet de tenir suport familiar, que els vagi ajudant, que en el 
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moment de una recaiguda els i doni un cop de mà, això és clau, perquè la 

persona que surt de presó i no té nucli familiar, o el té i la família no vol saber 

res de ell, com comprendràs, té una desestructura, hi ha recaigudes.” 

En relació a si la feina és un medi propici per la vinculació amb figures prosocials, 

segons ell depèn de quin tipus de feina sigui a la que és dediquen, i que sobretot han de 

ser feines vinculades amb el món social. 

“Si són feines vinculades amb ONG... Jo per la experiència que tinc i són 

bastants anys, és que l’estabilitat no la mantenen.” 

“Primer si se n’assabenten moltes feines ja no el volen (...) i insisteixo, la forma 

de comportar-se, de vestir-se, de parlar de moures, segons quins llocs de treball 

no poden estar.” 

“Normalment estan en contacte amb serveis socials, perquè un dels requisits si 

hi ha molta gent que vol entrar a un taller, és el tema econòmic i l’altre la 

conducta. Han de ser gent que a dintre la presó no tinguin problemes greus de 

conducta, ja que estan en contacte amb eines.”  

En quan a la finalitat de la feina, relata que hi ha diferents objectius, entre els quals es 

troba l’adquisició de diversos hàbits laborals dels quals no solen disposar. Per altre 

banda també destaca que la feina pot ser útil per a l’adquisició del tercer grau, que en 

alguns casos és necessari, però això també comporta que en algunes ocasions és portin a 

terme enganys per certificar que és disposa d’una feina fora quan realment no és així i 

poder aconseguir el tercer grau.  

“Serveixen per treballar hàbit, hàbit de tenir una hora d’entrada i una de 

sortida, i lo més important, poder mantenir-se durant un temps fent allò, sense 

fer una alter cosa.” 

“El principal objectiu estaria dintre de les tres R, rehabilitar, 

reinsertar,reeducar, dintre d’aquestes tres R posa on vulguis el tema laboral, 

perquè toca les tres. (...) Un altre que té dit és que la gent que és troba en 

situació de penúria econòmica els pot ajudar amb les seves despeses.”  

“Una de les coses importants és que quan estant en tercer grau, si troben una 

feina fora, se’ls i pot donar una modalitat de tercer grau que estarien en secció 
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oberta. Surten de la presó per anar a treballar, i tornen a la presó. El que passa, 

és que tot això, moltes cartes de treball també són falses, per aconseguir el 

tercer grau en secció oberta.” 

“És molt difícil trencar les relacions (delictuals) (...) tant a dins com a fora, 

perquè a més hi ha un codi,a presons, que és el següent, si tu estàs fora i jo estic 

dintre tu des de fora m’ajudes, si demà tu entres i jo estic fora, t’ajudaré”.  

En relació ha si la feina i els tallers serveixen per aprendre habilitats, destaca que 

aprenen hàbits bàsiques de treball, o valors com la constància, i tècniques especifiques 

d’aquests àmbit.  

“Aprenen la constància, aquesta gent els i costa molt està durant molta estona 

fent el mateix, sobretot de tipus laboral, (...) aprenen constància, aprenen 

hàbits, aprenen tècniques (...)” 
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7.6. Transcripció Entrevista Expert 2 
 

Transcripció Entrevista Responsable Pedagògica de la empresa d’inserció laboral 

DIMAS 

Susana Sánchez, Responsable pedagògica de la empresa d’inserció laboral DIMAS. 

Aquesta empresa està enfocada a la inserció laboral d’aquells col·lectius difícils que 

poden estar en risc de exclusió social, entre els quals és troben els ex-reclusos.   

El perfil d’aquest entrevistat és de “expert”. Per aquesta raó durant la realització de 

l’entrevista s’han prescindit de les preguntes denominades “trencagel”, ja que s’ha 

considerat que no tenien rellevància per aquest perfil, ja que la reactivitat és considera 

nul·la.  

Resum informe preliminar 

L’entrevista va ser realitzada en una de les dependencies de l’empresa DIMAS. En cap 

moment durant la realització de les entrevistes és va detectar algun tipus de reactivitat.  

En tot moment és va mostrar col·laborador i va respondre a la totalitat de les preguntes.  

TRANSCRIPCIÓ 

En quan a la motivació que presenten els presos destaca que tenen una actitud envers la 

feina molt positiva, i que només en alguns casos en una segona fase si que poden haver-

hi algunes exigències, però que aquests són casos puntuals. Per altre banda destaca la 

gran importància de l’obtenció d’una feina per a la reinserció social.  

“Molt, positiva, també depenen de la situació en que estiguin, si estan en tercer 

grau per exemple, la feina és una possibilitat per sortir, sense feina no els 

deixen sortir, llavors poden sortir a treballar, i anar a dormir a presó, depèn de 

la situació penitenciari que tinguin. Els que ja estan en llibertat condicional o 

han acabat condemna, és important aconseguir una feina, el tema de obtenir 

una feina és important. En aquesta primera fase tot és positiu tot és macu, 

després a mesura que van avançant, depenen el temps que portin, de vegades, hi 

ha un canvi comencen a haver-hi més exigències de cara a l’empresa, ja no 

estan tant contents... quan s’acosta la fase d’anar deixant l’empresa, surten les 

pors...” 
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“Sortir de la presó sense una feina, no tens possibilitats de reincertar-te 

realment a la societat” 

En relació a si els presos és veuen en una situació inferior a la resta de la societat 

destaca que en general adquireixen un rol de treballador convencional i que per tant no 

és veuen en una situació d’inferioritat.  

“No especialment, perquè de fet la feina que fem nosaltres és una feina 

supercompetitiva, i estan al mercat de treball com altres treballadors, treballen 

amb empreses ordinàries, treballen amb constructores i treballen fent feina fora, 

potser hi ha empreses que la seva feina és més de taller, nosaltres fem una feina 

fora, amb els clients habituals i per tant ells és senten com a treballadors”. 

Per altre banda relata la gran importància de la motivació en el treball, ja que a part de 

les eines que puguin oferir des de la empresa d’inserció és necessari aquest factor 

perquè puguin tenir èxit. 

“La motivació és principal, nosaltres sempre els i diem quan arriben, nosaltres 

sempre hem agafat una frase com a lema que diu nosaltres els podem donar una 

oportunitat, o dues o tres les que calguin, però realment si ells no volen no 

s’ensurtiran (...) és molt important la voluntat que tinguin, la motivació, les 

ganes de tirar endavant...” 

Al ser preguntada per altre elements a part de la motivació que siguin importants per a 

l’adquisició d’una feina i la reinserció, destaca la importància de disposar d’una xarxa 

social de suport com és per exemple la família que acompanyi en el procés de transició.  

“Que tinguin una xarxa familiar també és molt important, hi ha una diferència 

important entre persones que tenen aquesta xarxa social, una família, una dona, 

una parella, uns fills, que entre els que no tenen aquest arrelament més 

familiar”. 

En relació a si la feina és un element útil per abandonar l’etiqueta de delinqüent,  

destaca la feina com element per a la normalització de la vida de les persones. Per altre 

banda, per a l’èxit de la feina també destaca el fet que la persona estigui el màxim de 

recuperada, tant en relació els tóxics com a nivell psicològic, de manera que és disposi 

d’una estabilitat emocional per poder treballar.  
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“La feina és una de les eines que més normalitza la persona”.   

“Evidentment que la feina, la família, tots aquests factors més externs, ajuden 

però és molt important i és necessari, que la persona pugui estar el més 

recuperada possible, ja sigui a nivell psicològic ja sigui a nivell de salut, sigui el 

tema de consums, llavors és molt important que hi hagi aquesta estabilitat 

emocional de la persona”.  

En quan a si ha detectat discriminació entre treballadors convencionals i els ex-reclusos, 

destaca en primer terme el fet que ells al ser una empresa d’inserció laboral dedicada a 

aquest col·lectiu ja estan molt sensibilitzats en aquest fenomen, i que per tant no és 

produeix. Per altre banda, destaca que en una empresa client si que pot haver-hi una 

certa reticència, però que aquesta està més enfocada a la qualitat de la feina que no a 

prejudicis per el fet d’haver estat a la presó.  

“En principi hi ha una certa reticència, si que és veritat, hem faran malament la 

feina o la faran de qualsevol manera, és més el tema de dir, no hem faran una 

feina de qualitat, potser, que no el sentit de discriminació, perquè realment 

tampoc saben de cada persona que tenim quin és el seu perfil o quina és la seva 

història”. 

En ser preguntada en relació a si la feina és un lloc a partir del qual estar en contacte 

amb figures prosocials, és mostra d’acord, però no com un factor exclusiu a partir del 

qual desenvolupar la reinserció, sinó un element més entre altres.  

“No ser si la feina és tant tant determinant, tot ajuda, tots els factors, per petits 

que ens assembli ajuden, a que la persona és pugui recuperar pugui tenir altres 

referents, tenir punts de referència on anar si saben que tenen qualsevol 

problema, però no tant definitiu (...) si que influeix, el fet de les relaciona que 

mantens a la feina, amb els teus companys, l’entorn el barri, evidentment tot 

això és importantissim”. 

En quan a  si la feina permet l’adquisició de nous hàbits laborals per els ex-reclusos, de 

les que abans no disposaven, relata que efectivament és un dels objectius que es 

treballen a la feina. Per altre banda destaca que no necessariament les persones que han 

estat a presó han de tenir menys habilitats que la resta de la població, que en moltes 

ocasions disposen de cursos de formació 
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“És el primer que és treballa, la base i l’objectiu de les empreses d’inserció és 

aquest, treballar hàbits, treballar habilitats, que no tenen, no han adquirit, o les 

han tingut durant un temps i després ja no perquè no les han posat en pràctica,  

llavors, tot aquest treball és molt intens, perquè és diari, arribar puntuals a la 

feina, justificar, quan no venen les absències, coses que semblen molt bàsiques 

molt bàsiques, però que en el dia a dia és on ens trobem les dificultats”. 

“No necessariament, depèn del temps que hagin passat a presó, i han persones 

que han passat poc temps, hi ha persones que dins de presó han estat treballant 

als tallers, per tant una mica si que tenen aquests hàbits, d’ordre de neteja (...) 

el tema d’horari és diferent però no necessariament, fins i tot ens hem trobat que 

a presó com que tenen molt temps, els que realment estan conscienciats, 

dediquen part d’aquest temps a formar-se, de vegades ens hem trobat que fins i 

tot el món de la construcció la gent que prové de presó està més preparada, a 

nivell teòric, de cursos de formació, que no els que estan a fora”.  

En relació a si la feina és útil per a la transició entre la presó i la vida quotidiana com a 

factor normalitzador, és mostra afirmativa. La feina es útil com a mitja que garanteix la 

supervivència de les persones, i aporta un recursos econòmics indispensables per a la 

persones. Per altre banda ajuda a les persones en un moment de les seves vides en que 

és trobem molt perduts, ja que passen d’un medi en que tenen un sistemes de control 

molt grans, a la vida en llibertat sense cap mena de suport. A més, tornar a destacar la 

importància de disposar d’una xarxa de suport a nivell familiar que ofereixi 

recolzament. 

“Un nivell formatiu, educatiu, cultural, mitjanament bé ajuda moltíssim, ajuda 

en tots els sentits, la persona està més oberta, està més receptiva, té més 

capacitat per veure quines són les prioritats, de reconèixer quines quines són les 

pròpies dificultats a vegades (...), és molt important que la persona sigui capaç 

de fer un treball personal”. 

“ A dintre la presó tenen tot un sistema de control fortíssim, tenen tant pautades 

tant controlades totes les activitats que fan allà dins, tenen uns sistemes de 

control tant forts, que més o menys van fent, però que passa quan estant en 

llibertat ? quan una persona acaba la condemna els posen al carrer, i ja està, no 

estan tutelats no tenen un equip de educadors a darrere, ja no tens un controls 
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setmanals que et mirin si has consumit sinó has consumit, llavors una de les 

coses més difícils és el autocontrol, perquè quan estant a fora no tenen els 

sistemes de controls externs per tant sel’s han de posar ells mateixos, i això els 

costa moltíssim, (...) quan estan a fora és troben molt perduts, per tant si hi ha 

una feina, una xarxa familiar darrere és més fàcil, tens una sèrie de persones 

que et continuen acompanyant que et continuen acollint, ara si estàs sol, 

realment és molt difícil que tinguin aquest hàbits de això d’ordre, d’establir 

prioritats, i sinó tens una feina doncs imaginat, només el tema de la 

supervivència, sinó tens una feina que ha de fer ?” 

En relació a la hipòtesis i pregunta, de si la feina és un lloc propici per a la creació de 

noves relacions, és mostra d’acord, i el qual és un fet que constata que és pot veure en el 

desenvolupament de la seva feina. 

“Si, realment això si que ho veiem, molt comencen sent companys de feina i 

després, hi ha alguns que s’han fet molt amics, (...) això si que els ajuda, 

realment si passen moltes hores, treballant per tant a vegades això és positiu”. 

En quan a l’adquisició de noves habilitats laborals relata que es tracta d’un 

aprenentatge. 

“(...) Aprenen altres habilitats, més tècniques, més técnio-professionals, sempre 

és un aprenentatge.”  
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7.7. Transcripció Entrevista Expert 3 
 

Transcripció Entrevista Elisabeth López, tècnica de la fundació Ared 

Elisabeth, és una tècnica de la fundació Ared dedicada a la intermediació d’empreses. 

Ared és una fundació per a la reinserció de dones que han passat pel sistema 

penitenciari. Un pilar important és la inserció laboral d’aquest col·lectiu, a través de la 

realització de feines d’àmbit divers. 

El perfil d’aquest entrevistat és de “expert”. Per aquesta raó durant la realització de 

l’entrevista s’han prescindit de les preguntes denominades “trencagel”, ja que s’ha 

considerat que no tenien rellevància per aquest perfil, ja que la reactivitat és considera 

nul·la.  

Resum informe preliminar 

L’entrevista va ser realitzada a una de les dependencies de la fundació Ared. 

En cap moment durant la realització de les entrevista és va detectar algun tipus de 

reactivitat.  En tot moment és va mostrar col·laboradora i va respondre a la totalitat de 

les preguntes. 

TRANSCRIPCIÓ 

En primer lloc és destaca la gran motivació que té aquest col·lectiu per tal d’aconseguir 

una feina, i de la consciència que tenen de la importància de la mateixa. Per altre banda 

són conscients de la necessitat d’acompanyament durant la seva etapa d’inserció laboral 

perquè tingui èxit.  

“Són persones que tenen moltes ganes de treballar, són persones que de fet 

necessiten treballar, que saben que és el primer pas per la reinserció social, i 

són persones que tenen molt clar que necessiten algun tipus de d’ajuda especial 

per poder donar aquest primer pas, que necessiten ajuda i acompanyament 

durant un temps per poder desenvolupar bé totes les tasques han de fer”. 

Respecte a si les persones que provenen del sistema penitenciari perceben que estan en 

una situació d’inferioritat de la resta de la població en relació a la feina, respon 

negativament, que la situació no difereix de una persona d’aturat de llarga de durada, i 
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que és l’absència de feina durant un llarg període la que pot causar una percepció 

negativa.   

“No això no és perquè siguin persones que provinguin del sistema penitenciari, 

és perquè són persones que porten molt de temps fora del mercat laboral, o sigui 

no té res especial en aquests sentit respecte una persona en risc de 

vulnerabilitat, és a dir una persona major de 45 anys que porta més de dos anys 

a l’atur, té les mateixes pors i el mateix sentiment d’inferioritat que una persona 

del sistema penitenciari.” 

En relació a la motivació dels ex-reclusos i la feina, destaca que tenen una gran 

motivació, però que els i manca tota una sèrie de eines i recursos, no per el fet de ser ex-

reclusos, sinó per haver passat molt de temps fora del mercat laboral.  

“Si, molta més que qualsevol altre, (...) la motivació és demostrar al món en si 

mateix que són capaços de fer això i molt més.” 

“Si, evidentment, el que passa que realment aquest col·lectiu té més problemes 

per falta de recursos, torno a repetir, són col·lectius que porten molt de temps 

fora del mercat laboral i que s’han perdut moltes coses (...)com que no tenim 

aquests recursos per poder-los ajudar en tot el temps, i els diners que és 

necessiten, parlo de formació, parlo de competències parlo d’hàbits, són totes 

les coses que s’han d’ensenyar abans i durant una professió, costa una mica 

més, potser per això són dels perfils que costen més de inserir.” 

Més enllà de la motivació destaca que hi ha altres competències que són necessàries, i 

que l’element motivacional no els i manca en aquest col·lectiu. Destaca en primer terme 

totes aquelles que són necessàries per a l’adquisició d’una feina per part de qualsevol 

persona, per altre banda posa enfasí en la necessitat de que aquest col·lectiu compti amb 

un element de professionalitat, és a dir, que tinguin una formació especifica en un àmbit 

i disposin d’un ofici.  

“Evidentment, perquè la motivació no els i falta, els i falten una sèrie de 

competències transversals, i una professionalització, perquè si porten 10 anys 

per exemple en l’àmbit penitenciari, el món en 10 anys ha canviat moltíssim, i ja 

ens costa nosaltres que estem aquí cada dia, doncs imaginat una persona que 

esta fora.” 
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“Tenir les habilitats transversals, les competències transversals que necessita 

qualsevol persona per inserir-se en el món laboral, com poden ser el tema 

d’higiene el tema de comptabilitat, el tema de saber estar, i després la 

professionalització, de que sàpiguen fer alguna cosa (...) o ets un bon cambrer, 

o ets un bon cuiner, o ets una bona netejadora, o ets una bona administrativa, o 

ets un bon criminòleg , però has fer has de formar-te”.  

En relació a si la feina és útil per abandonar l’etiqueta de delinqüent, relata que en 

l’àmbit laboral no tenen perquè saber que aquesta persona ha estat presó, i que el treball 

és més important per una qüestió de normalització de la seva vida. En repreguntar, 

destaca que conèixer la persona si que pot servir per abandonar la reacció negativa de 

saber que s’ha passat per presó.  

“És que de fet la resta de la població no té perquè saber si són un ciutadà més o 

no, aquí lo important és que el treball dignifica, però amb ell i amb qualsevol 

persona, però si gràcies al seu treball aquesta persona pot refer la seva vida i 

pot tenir una vida entre cometes dins de la normalitat, o dins del que el nostre 

sistema en demana doncs evidentment necessiten aquesta feina.” 

“La sensibilització, tenir gent que estiguin treballant en aquesta situació i que et 

puguin demostrar, i que puguin defensar-la davant del món, perquè són 

situacions que com moltes vegades diem nosaltres, que no et passi, perquè 

potser davant quina situació tú et trobis jo faria el mateix, i valorar o jutjar 

aquesta reacció respecte una situació puntual, jueces aqui somos pocos.” 

En quan a la feina com a factor que pugui ajudar al desistiment de la delinqüència, és 

mostra afirmativa, i relata que la feina els permet una subsistència quan la resta 

d’elements que poden ajudar a la reinserció fallen. A més de la feina com a factor 

rellevant per la reinserció destaca el fet de comptar amb un acompanyament durant la 

transició de la presó a la vida fora d’ella. Valora la feina com l’element més important 

per la transició de la persona i la seva correcta transició.  

“Quan tu a una persona li has donat les eines per trobar una feina, i aquesta 

feina li permet tenir el lloguer d’un pis li permet menjar, li permet tenir les seves 

necessitats bàsiques cobertes, i començar a conèixer gent nova, perquè la feina 

lo que fa és això, conèixer gent nova i poguer sortir i poguer canviar els seus 
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hàbits, evidentment tindrà menys possibilitats de tornar als seus orígens, si tu 

aquesta persona després de 10 anys a presó, dic 10 com dic 1, ho ha perdut tot, i 

fins i tot potser la família, si tu la deixes al carrer sense cap herramienta és que 

no té més nassos que tornar a delinquir per menjar.” 

“Un acompanyament, un acompanyament, perquè realment no és fàcil, quan 

una persona ho ha passat molt malament, l’inconscient encara s’enrecorda 

d’uns mecanismes que es tornen a posar en marxa, si ho tornen a passar 

malament tornaran a recordar, que és lo que han de fer i tornarà a recaure, en 

el que feien malament.” 

“De fet és més important la feina que donar-li un pis (...) la feina és el primer 

punt. Evidentment per trobar una feina els hem de preparar, lo important no és 

troba una feina sinó mantindrà aquesta i millorar la teva experiència 

professional, el que hem de fer és això doncs, un acompanyament inicial, dotant 

de totes les eines, perquè aquesta persona trobi una feina i la mantingui.”  

En relació a si una persona pot patir discriminació en una empresa per el fet de haver 

passat per el sistema penitenciari, destaca que no pot donar una resposta, ja que les 

empreses que treballen amb ells són empreses ja amb una certa sensibilització cap 

aquest col·lectiu. A més les empreses que contracten els seus serveis no saben si les 

persones les quals el i envien han passat per centres penitenciaris o no. Si que fa patent, 

que en alguna ocasió alguna empresa no ha volgut treballar amb ells per el fet que 

comptin amb persones que provenen de l’àmbit penitenciari.  

“Les empreses que col·laboren amb nosaltres o que permeten que els i enviem 

persones, són evidentment empreses més sensibilitzades per el col·lectiu, perquè 

Ared treballa, cabe la possibilitat, t’enviïn un candidat que hagi passat per 

centre penitenciari, per tant tú ja ets sensible, aquest tipus de col·lectiu perquè 

sinó ja no voldries col·laborar mai, però no saben, si jo li envio tres candidats, a 

un lloc de oficial de jardineria les condicions són les mateixes, per tant no saben 

si venen o no venen.”  

En relació a si la feina és un lloc a partir del qual obtenir referents prosocials, és mostra 

afirmativa, que a través dels educadors socials tenen un referent a partir dels qual imitar 
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patrons. A més aquestes són les persones encarregades de oferir les eines per tenir èxit 

en el món laboral i per aconseguir el manteniment de la feina.  

“Per això el tema de l’educador social també és molt important, perquè al final 

aquestes persones quan surten, necessiten un referent, és com un nen petit quan 

neixen que no deixen de repetir patrons, doncs aquestes persones són iguals, la 

primera persona que els i ajudi serà la seva referència per a tota la vida, si 

aquesta persona els acompanya fins el final del seus dies doncs encara millor.” 

“La feina és un punt però hem de pensa que no és donar una feina sinó és dona 

les eines per aconseguir aquesta feina i per mantenir-la (...) abans, durant i 

després el treball de l’educador és donar-li les eines  per el manteniment de la 

feina i més enllà de la feina si que és veritat que el que intentem és empoderar 

encara més a la persona perquè pugui pujar i ser cada vegada millor dintre del 

món laboral i dintre del món general.” 

Referent als tallers que porten a terme a l’interior de la presó considera que són útils 

sempre i quan és porti a terme un seguiment posterior.  

“Si i no, és a dir, si són útils, però sinó fas un seguiment i un acompanyament 

una vegada que surtin, no valen per res.” 

En relació a la adquisició d’habilitats socials, destaca que la feina és un lloc a partir del 

qual és treballen aquesta, les quals són molt variades, i que poden o no tenir-les abans 

del desenvolupament de la feina.   

“Des de la responsabilitat, al compromís, al pensar per altre gent, i al fer coses 

no només per un mateix sinó per al bé de la comunitat.”  

És mostra afirmativa en referència a que el treball permet crear nous vincles socials més 

enllà dels antics vincles de amics delinqüents. 

Explica que no hi ha un perfil tipus de delinqüent que demani els seus serveis sinó, que 

és molt variat amb característiques molt diverses.  

 

 


