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 RESUM: 

El present treball té per objecte l’estudi de l’impacte de les relacions interpersonals en la 

percepció de la qualitat de vida a la presó Brians 1 de Barcelona, des d’una perspectiva de 

gènere. D’aquesta manera, es pretén abordar la problemàtica existent envers les condicions de 

vida dels reclusos en les nostres presons, observant si existeixen diferències entre homes i 

dones, i centrant-nos en la dimensió de les relacions interpersonals existents.  

En primer lloc, es farà una breu contextualització envers els estudis i la literatura acadèmica 

que ha tractat aquesta temàtica d’investigació, quins resultats s’han obtingut així com quines 

són les diferents posicions al respecte per part d’experts en la matèria. En segon lloc, duré a 

terme un anàlisi estadístic, primer descriptiu de les dades i, posteriorment, de regressió lineal 

múltiple introduint les variables corresponents a les relacions amb el personal, les relacions 

entre els interns, i les relacions amb l’exterior. Aquest últim, ens permetrà conèixer si les 

eventuals diferències entre homes i dones i la seva percepció de qualitat de vida a la presó, 

s’expliquen per les relacions interpersonals. Per últim, exposaré els resultats de l’anàlisi 

realitzat, així com les conclusions del treball.  
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1. INTRODUCCIÓ  

 

La present investigació pretén conèixer l’impacte de les relacions interpersonals de la presó 

sobre la qualitat de vida percebuda dins la mateixa, partint d’una perspectiva comparada en 

funció del sexe dels interns/es. Més concretament, aquest estudi té tres objectius:  1) observar 

si existeixen diferències entre homes i dones en la percepció de la qualitat de vida a la presó; 

2) comprovar quin impacte tenen les relacions interpersonals en aquesta valoració de les 

condicions de vida al centre; i 3) distingir quin tipus de relacions, en concret, determinen en 

major mesura una millor o pitjor puntuació de la qualitat de vida al centre. 

 

La delimitació del tema d’estudi deriva de que, en primer lloc, des de principis del S.XXI 

existeix una investigació crítica i feminista envers el compliment de la pena de presó pel 

col·lectiu femení, segons la qual el Sistema Penal actual està molt masculinitzat, el que 

comporta la invisibilitat de la realitat penitenciària de les dones.  En segon lloc, partint de la 

idea de l’autora Alison Liebling (2004), les presons presenten diferències més enllà dels seus 

aspectes formals i condicions materials, ja que també difereixen en el tipus de tracte envers els 

individus. Els elements relacionals de la vida a la presó, i el seu ethos, són essencials en 

l’experiència penitenciària. Per aquesta raó, s’afirma que la presó té un clima moral i emocional, 

format per valors, idees i relacions, i on el conjunt de valors interpersonals i cívics són 

importants; en tant en quan les persones que viuen i treballen a la presó entenen la qualitat de 

vida d’aquesta en termes de “qualitat moral” (moral performance). Així doncs, pel concepte 

“qualitat moral” entenem aquells aspectes interpersonals i materials del tractament d’un reu que 

fa que el seu període d’empresonament sigui més o menys deshumanitzant i/o dolorós.  

 

Així doncs, per tal d’assolir els objectius mencionats, es durà a terme un estudi de regressió 

múltiple per mínims quadrats a partir de les dades recollides pel Grup de Recerca en 

Criminologia i Sistema Penal de la Universitat Pompeu Fabra, corresponents al Centre 

Penitenciari de Brians 1 de Barcelona. D’aquesta manera, observarem si les diferents relacions 

interpersonals de la presó ajuden a explicar la percepció de la qualitat de vida en la mateixa; i 

més concretament, si explica les diferències entre el col·lectiu masculí i femení.  
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2. MARC TEÒRIC 

 

2.1. Les relacions interpersonals a la presó  

	
2.1.1. El personal de la presó: la figura dels funcionaris de vigilància 

 

El personal de la presó ha estat objecte d’estudi en nombroses investigacions que, en termes 

generals, han tendit a centra-se en la figura dels guàrdies. No obstant, en una presó també tenim 

el personal de tractament, compost per l’educador, el treballador social, el psicòleg i el jurista 

els quals formen la Junta de Tractament; i el Director, qui té una gran influència sobre la vida 

a la presó sent l’encarregat de salvaguardar els drets dels reclusos i de gestionar el centre. Cal 

esmentar, que el contacte quotidià entre els guàrdies i els interns podria justificar per què les 

recerques s’han centrat en major mesura en l’estudi d’aquests; encara que no sigui un contacte 

íntim degut a l’elevat nombre de persones que hi conviuen en un mateix mòdul. (Larrauri, 2015) 

 

Segons Larrauri (2015), hi ha tres raons principals per les quals és important l’estudi dels 

guàrdies de la presó. Primerament, afirma que “els presos són la base de la seguretat dinàmica 

indispensable per a mantenir l’ordre a la presó a més de la seguretat estàtica (les càmeres)” 

(p.192). En aquest sentit, i en tant en quant existeix comunicació entre ambdós col·lectius, s’ha 

comprovat la importància de les competències en habilitats orals i negociadores per part 

d’aquests funcionaris. En segon lloc, perquè “el funcionari pot fer de model social (rol model) 

per a la persona presa i transformar així al guàrdia de custodia en un funcionari 

educador”(p.192). D’aquesta manera, si el tracte per part del funcionari és més humà i es basa 

en el respecte, aquest es converteix en el model de ciutadà que volem promoure. I en tercer lloc, 

citant a Liebling (2011), senyala que “la qualitat de vida a les presons depèn de les condicions 

materials i especialment de la qualitat de les relacions que els funcionaris aconsegueixen 

establir amb els presos” (Citat a Larrauri, 2015, p.192).  

 

Per altra banda, també trobem raons instrumentals i normatives que justifiquen l’estudi dels 

funcionaris de presons. En primer lloc, parlem de raons instrumentals, en tant en quant els 

escarcellers de la presó necessiten de la col·laboració dels interns per mantenir la presó dins un 

ambient diplomàtic; i els presos necessiten dels guàrdies perquè són aquests qui poden redactar 

informes o denúncies, i diversos aspectes de la vida dins la presó depenen de les seves decisions. 

En segon lloc, hi ha raons normatives, ja que les bones relacions són humanes i agradables, i 
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ajuden a que la vida i el treball a la presó sigui més fàcil. Tot i així, cal tenir en compte que la 

feina realitzada pels escarcellers/es, es desenvolupa en un clima moral especial, ja que es troben 

exposats a demandes i hostilitats constants; i tot i així han de procurar conèixer als presos i 

mantenir l’ordre dins la institució (Liebling, Price i Shefer, 2011).   

 

El Defensor del Poble (2001) ha fet èmfasi en les mancances que presenten els escarcellers pel 

que fa a la resolució de conflictes. Així com el Síndic de Greuges de Catalunya (2005), 

recomana que es dugui a terme una contínua formació dels funcionaris, en tant en quant aquesta 

sembla ser inexistent en l’actualitat; i precisament, la major part del personal d’una presó està 

compost per funcionaris que es dediquen a tasques de vigilància. (Citat a González, 2012, 

p.365)		

	

En la investigació sobre els funcionaris de presons realitzada per Liebling, Price i Shefer (2011), 

s’afirma que els presos consideren important que, tot i la seva condició de reclús i la seva 

submissió al règim penitenciari, segueixin sent tractats com a individuals. Els presos no volen 

sentir que es troben sota el lliure arbitri dels funcionaris, sinó que volen que aquests siguin 

previsibles i de confiança. En definitiva, volen un personal de presons que sigui humà tot i la 

posició d’autoritat i poder que ocupen.  

	

2.1.2. Relacions entre els interns de la presó   

 

La presó és un ambient hostil per se, es tracta d’una institució tancada on hi conviuen moltes 

persones procedents de diferents nacionalitats, religions i cultures; i a més, es troben en una 

ambient que es caracteritza per una gran inestabilitat emocional, problemes mentals i de 

drogoaddicció (Larrauri, 2015).  A partir d’un estudi realitzat en les presons espanyoles per 

Arroyo (2011), s’observa que en la població penitenciària hi ha una prevalença de malalties 

mentals quatre cops major que en la població general, i de quinze vegades més respecte als 

trastorns mentals per drogues. Concretament, es va observar que entre el 40% i 50% dels 

reclusos estudiats tenien una malaltia psiquiàtrica o problemes amb les drogues. Cal esmentar, 

però, que en aquest estudi es va excloure Catalunya, on es troba la presó objecte del nostre 

estudi. (Citat a González, 2012, p.378)  

 

Cal tenir en compte que hi ha presos que presenten més poder que altres, el qual pot ésser usat 

a favor o en contra dels mateixos interns o bé del personal (Larrauri, 2015). De fet, els interns 
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d’una presó estan sotmesos, a part del control formal exercit per la pròpia institució, al control 

informal per part dels altres presos. D’aquesta manera, un reclús es pot trobar en una situació 

d’amenaça, o bé de protecció, en funció de la seva subjecció a aquest control informal. Si ens 

centrem en el tema de les drogues, per exemple, observem que els reclusos drogodependents 

solen trobar-se en una situació de dependència respecte al traficant de la presó, llevat que tingui 

suficients recursos econòmics i així eviti tenir deutes. Per aquesta raó, necessàriament hem 

d’observar les relacions i les dinàmiques que es creen en la vida penitenciària quan es pretén 

estudiar determinades problemàtiques com és la de les drogues (González, 2012) 

	

2.1.3. El contacte amb l’exterior de la presó    

	

Els interns del centre penitenciari mantenen el contacte amb la realitat extrapenitenciària 

mitjançant comunicacions de diferents tipus: comunicacions orals, comunicacions familiars, 

comunicacions íntimes, comunicacions de convivència, comunicacions escrites i 

comunicacions telefòniques. Aquestes estan força restringides, o si més no, es duen a terme 

sota unes regles específiques i un sistema molt burocratitzat. A partir d’un estudi realitzat per 

l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (2006), s’observa que alguns centres 

penitenciaris del nostre entorn no garanteixen ni respecten el correcte exercici del dret a 

comunicar reconegut als interns i als seus familiars i coneguts. Segons diversos testimonis, 

existeix una vulneració d’aquest dret en en tant en quan no es compleix amb les condicions 

d’intimitat i dignitat degudes.   

 

Les principals queixes que s’extreuen de l’estudi esmentat són diverses: en primer lloc, la poca 

flexibilitat en acordar l’horari de les visites, ja que no es té en compte la disponibilitat horària 

dels familiars; fet que comporta que en algunes ocasions el reclús perdi la visita. En segon lloc, 

les inadequades condicions físiques i acústiques de les cabines, on s’al·lega que la qualitat del 

soroll és pèssima i les instal·lacions són indignes i depriments; així com les instal·lacions 

usades pel vis a vis no compleixen amb les condicions d’higiene i ventilació degudes. En tercer 

lloc, es denúncia que no hi ha instal·lacions adequades per les visites dels nens. Per últim, 

denuncien el caràcter unidireccional del servei telefònic, afirmant que existeix una limitació en 

les trucades telefòniques respecte als interns dels centre penitenciaris catalans; en tant en quant 

si en el moment de fer la trucada no troba a cap familiar, automàticament perd l’opció de 

comunicar-se.    
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2.2. La vida penitenciària des d’una perspectiva de gènere 

 

Diversos autors defensen que les condicions de compliment de la pena de presó en l’àmbit de 

la població reclusa femenina, es veuen agreujades en comparació a les dels homes; comportant 

que l’experiència penitenciària sigui encara més dura per les dones preses. (Azaola 1995; 

Almeda 2005; Yagüe 2007; Aguilera 2011; González 2012; de Miguel Calvo 2014; Almeda 

2017)   

 

Les presons modernes segueixen discriminant a les dones, ja que sota aquesta aparent 

modernització de la presó es segueixen mantenint les anteriors pràctiques institucionals 

d’origen religiós que es caracteritzaven per una forta intenció moralitzadora. Al llarg de la 

historia, el càstig de les dones ha seguit una filosofia diferent a la dels homes, visualitzant a la 

dona presa com a dona transgressora tant de normes penals com socials. Com a conseqüència 

d’aquesta doble condició de dona desviada, referent a la desviació delictiva i social, s’observa 

una major discriminació en la seva execució de la pena (Almeda 2005).  

 

En la mateixa direcció, Aguilera (2011) afirma que l’ingrés d’una dona a la presó comporta una 

triple condemna: social, personal i penitenciaria. Primerament, sosté que hi ha una condemna 

social ja que “quan la dona comet un acte delictiu trenca amb el rol que la societat li ha 

encomanat (esposa obedient i mare exemplar)”(p.113). Es visualitza a la dona com a 

incomplidora de la seva obligació primordial que és la d’encarregar-se de la seva família, la 

qual queda abandonada com a conseqüència de ser condemnada a presó. Aquest retret, es dóna 

amb més duresa cap a la dona que cap a l’home, ja que a aquests només se’ls retreu la conducta 

delictiva causa del seu empresonament.  En segon lloc, considera que hi ha una condemna 

personal, en tant en quant “la dona presa sofrirà un terrible desarrelament familiar amb el seu 

ingrés a la presó” (p.113). Com són les mares qui tenen aquest rol de cuidadores, la 

desintegració de la unitat familiar es dóna, en major mesura, amb l’entrada d’elles a la presó; 

la qual cosa no sempre succeeix amb l’ingrés del pare al centre. Per exemple, l’Informe del 

Defensor del Poble Andalús (2006), mostra que tant sols el 20% dels fills segueixen amb el seu 

pare després de que la mare hagi ingressat a la presó. Són dones que un cop condemnades es 

troben totalment desemparades sense cap ajuda per mantenir la unitat familiar; i aquesta pèrdua 

dels fills dóna lloc a un procés de culpabilització amb greus conseqüències en la seva vida a la 

presó ja que perjudica el seu equilibri mental i personal (Citat a Aguilera 2011). Tal i com 

afirma Aguilera (2011), “en les presons d’homes les famílies són sentides com el suport i 
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sosteniment dels presos durant la condemna. En canvi, en les presons de dones les famílies son 

sentides com allò que s’ha abandonat i causa de culpa permanent” (p.114). És destacable un 

estudi, realitzat a Anglaterra i Gales per l’equip Keele, que mostra una major taxa de suïcidi i 

d’autolesions entre les internes de sexe femení que els de sexe masculí, en comparació a la 

població en general on els homes es suïciden dues vegades més que les dones (Citat a Aguilera 

2011). En tercer lloc, les dones preses pateixen la condemna penitenciaria, que respon a que 

“la dona tindrà unes condicions de compliment més dures que l’home, per ser dona” (p.115).  

 

Conseqüentment, trobem determinades discriminacions en les condicions en què les dones 

recluses compleixen la seva pena de presó; respecte les quals hem observat cert consens dins la 

literatura acadèmica (Almeda 2005; Yagüe 2007; Aguilera 2011; Almeda 2017).  

 

Primerament, l’escassetat de presons exclusives per dones fa que part d’aquestes compleixin 

condemna en departaments o centres situats dins de presons dissenyades inicialment per a 

homes; el que comporta diverses conseqüències: a) la convivència de totes les dones penades 

en un mateix departament que es caracteritza per ser reduït i amb pitjors condicions 

d’habitabilitat; generant així un clima més tens en els mòduls femenins; b) el compliment de la 

condemna en zones més allunyades del seu entorn social i familiar, que comporta una 

disminució en les visites per part dels seus familiars i coneguts, agreujant el seu aïllament i 

desarrelament familiar; i c) accés restringit a les zones comunes, ja que la política penitenciaria 

sol ser única per tota la presó i, en tant en quant la major part de la població reclusa és masculina, 

es dóna prioritat a les necessitats d’aquesta per sobre del col·lectiu minoritari que són, 

precisament, les dones; destinant menys recursos econòmics, materials i/o personals per 

aquestes últimes.  

 

En segon lloc, s’observa que les mesures de control i vigilància exercides sobre les dones són 

indiscriminades, i les mateixes no es basen en un perill real. En comparació als homes, a les 

dones se’ls exigeix una actitud més dòcil i de submissió, el que es tradueix en majors sancions 

per  qualsevol conducta de rebel·lia. Per tant, l’aplicació del règim disciplinari i de control sobre 

les dones preses es dóna amb major duresa, severitat i de forma més abusiva que en el cas dels 

interns de sexe masculí. Segons Dobash i Gutteridge (1986), els funcionaris de presons toleren 

en menor mesura les conductes de les dones preses; degut a les seves concepcions sexistes sobre 

aquestes, juntament amb la seva visió estereotipada envers la dona delinqüent com a conflictiva, 

histèrica i emocional (Citat a Almeda, 2005).  
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En tercer lloc, es destinen menys recursos econòmics, materials i personals a les dones preses, 

el que es tradueix en una menor oferta de programes educatius, culturals i recreatius; amb 

menys diversitat, qualitat i valor en el mercat laboral en comparació a aquells oferts als homes. 

Cal destacar, a més, que els pocs que s’ofereixen es caracteritzen per reforçar el tradicional rol 

domèstic de la dona en la nostra societat, no oferint així una preparació per dur a terme feines 

que no siguin tasques de la llar. Per altra banda, els tallers productius tendeixen a ser aquells 

que han estat rebutjats pels homes, coincidint amb els que estan menys remunerats, són més 

costosos i durs de realitzar.  
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3. METODOLOGIA:  

 

Com ja s’ha esmentat, aquesta investigació té tres objectius principals: 1) observar si existeixen 

diferències entre homes i dones en la percepció de la qualitat de vida a la presó; 2) comprovar 

quin impacte tenen les relacions interpersonals en aquesta valoració de les condicions de vida 

al centre; i 3) distingir quin tipus de relacions, en concret, determinen en major mesura una 

millor o pitjor puntuació de la qualitat de vida al centre.  

 

3.1. Base de dades: Qüestionari Measuring Quality of Prison Life 

 

Les dades a partir de les quals s’ha realitzat aquest estudi han estat recollides pel Grup de 

Recerca en Criminologia i Sistema Penal de la Universitat Pompeu Fabra, que del 2013 al 2016 

va realitzar aproximadament 500 enquestes en quatre Centres Penitenciaris de Barcelona; amb 

la finalitat d’estudiar la percepció de la qualitat de vida a la presó.   

 

El qüestionari utilitzat es va basar en l’enquesta de Measuring Quality of Prision Life (en 

endavant, MQPL) que va ésser originalment dissenyada pel Prison Research Center de 

l’Institut de Criminologia de Cambridge, amb l’objectiu de mesurar la percepció de qualitat de 

vida a la presó en funció de l’opinió dels interns envers diferents dimensions de la seva vida 

penitenciària (citat a Rodríguez, J.; Larrauri, E. i Güerri, C., 2017). No obstant, per qüestions 

d’oportunitat i manca de recursos humans, el qüestionari va ser reduït seleccionant 46 dels 126 

ítems originals, a part de reunir diverses preguntes envers característiques sociodemogràfiques 

i penitenciàries que permetessin definir el perfil de cada reclús; i la nota global de qualitat de 

vida a la presó. Aquests 46 ítems consisteixen en afirmacions llegides per l’entrevistador que 

són avaluades pel reu mitjançant escales Likert de cinc nivells, les quals segueixen la 

codificació original de l’equip de Liebling a Cambridge; permetent així, conèixer la perspectiva 

dels interns sobre el sistema organitzatiu i social del centre. (Rodríguez, J.; Larrauri, E. i Güerri, 

C., 2017)1 

 

																																																								
1 Per a més informació sobre el qüestionari emprat, consultar l’obra original de Rodríguez, J.; Larrauri, E. i Güerri, 
C. (2017). Percepción de calidad de vida en prisión: La importancia de una buena organización y un trato digno. 
Revista Internacional de Sociología.  
 



	

	
9	

En tant en quant aquesta investigació pretén conèixer si existeixen diferències entre la població 

reclusa masculina i la femenina, aquest estudi només analitzarà aquelles dades corresponents 

al Centre Penitenciari de Brians 1; degut a que és la única presó on hi ha mòduls de dones i, per 

tant, on es va poder entrevistar interns d’ambdós sexes. En segon lloc, en la mesura en que el 

present treball pretén analitzar les relacions interpersonals a la presó i el seu impacte en la 

valoració de la qualitat de vida dins la mateixa, s’ha seleccionat de la base de dades original de 

l’estudi de Rodríguez, J.; Larrauri, E. i Güerri, C.; aquells ítems relatius a aquesta dimensió. 

Com a resultat, s’ha creat una nova base de dades amb un total de 22 ítems corresponents a la 

dimensió de les relacions interpersonals que ens han semblat més rellevants, a més d’incloure 

les preguntes relatives a l’edat, la nacionalitat i el sexe del reclús així com la puntuació per part 

de l’intern en una nota del 0 al 10 respecte la qualitat de vida. D’aquesta manera, ampliant els 

número d’ítems seleccionats, es pretén donar una visió més acurada de l’impacte dels diferents 

tipus de relacions interpersonals en la percepció de la qualitat de vida a la presó.  

 

3.2. Variables i indicadors 
 

Aquesta estudi inclou una mostra de 92 interns del Centre Penitenciari de Brians 1 de 

Barcelona, dels quals 72 són homes i 20 són dones. 

 

En primer lloc, la variable dependent del present estudi és la nota global de la qualitat de vida 

a la presó. Aquesta és una variable quantitativa que pren els valors del 0 al 10, on els interns 

entrevistats han de donar una puntuació en funció de la seva percepció de les condicions de 

vida, sent 0 la nota més baixa i 10 la més alta.  

 

En segon lloc, la primera variable independent de l’anàlisi és la variable relativa al sexe de  

l’intern. Es tracta d’una variable binaria on el valor 0 és home i el valor 1 és dona.  

 

En tercer lloc, trobem les variables explicatives referents a aspectes sociodemogràfics dels 

presos, que fan referència a l’edat i la nacionalitat d’aquests. Per una banda, l’edat és una 

variable numèrica discreta que manté la forma original (edat de l’intern expressada en anys); i 

per altra banda, la variable nacionalitat ha estat recodificada en una variable binaria on el valor 

0 correspon a la nacionalitat espanyola i el valor 1 a la nacionalitat estrangera.  
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En quart lloc, hi ha les variables explicatives referents a les relacions interpersonals dels presos, 

les quals corresponen als 22 ítems seleccionats de la base de dades original. Aquests, han estat 

recodificats en variables contínues, sent el valor 1 una valoració positiva del tret de la presó 

avaluat, és a dir, les respostes corresponents a “molt d’acord” i “d’acord” de l’escala Likert; i 

el valor 0 una valoració indiferent o negativa, incloent les respostes “ni acord ni en desacord”, 

“en desacord” i “molt en desacord” de la mateixa.  

 

Per tal de facilitar i agilitzar l’anàlisi de regressió múltiple per mínims quadrats així com la 

interpretació dels resultats obtinguts, hem decidit dividir aquests ítems en tres indicadors; els 

quals han sigut creats seguint el mateix criteri de classificació de l’estudi de Rodríguez, J.; 

Larrauri, E. i Güerri, C.. En primer lloc, la variable de l’indicador 1 correspon a les relacions 

amb el personal; en segon lloc, la variable de l’indicador 2 és el relatiu a les relacions entre els 

interns; i, en tercer lloc, la variable de l’indicador 3 fa referència a aquells ítems corresponents 

a les relacions amb l’exterior. D’aquesta manera, mitjançant l’agrupació dels ítems en tres 

indicadors, aconseguim reduir el nombre de variables; permetent-nos regressar les relacions 

interpersonals dels presos amb la qualitat de vida a la presó a partir, tant sols, de tres variables. 

La classificació final dels ítems dins de cadascun dels tres indicadors s’exposa a la Taula I 

següent. 
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Taula I. Classificació dels indicadors i els ítems   

Indicador 1: Relacions amb el personal 

Les relacions entre el personal i els interns són bones 

Rebo suport del personal d’aquesta presó quan ho necessito 

En aquesta presó el personal aplica les normes de forma justa  

En aquesta presó el personal distribueix els destins (o altres beneficis) de forma justa 

Em fio dels guàrdies d’aquesta presó  

El personal d’aquesta presó em tracte de forma justa  

En aquesta presó em tracten com un ésser humà 

Algunes vegades el tracte que rebo en aquesta presó és humiliant  

Aquí el personal em tracta amb amabilitat 

No sento por de que el personal em vagi a colpejar, insultar o amenaçar.  

El personal d’aquesta presó em tracta amb respecte 

En aquesta presó puc relaxar-me i ser jo mateix davant del personal 

El personal m’ajuda quan tinc problemes mèdics o de salut 

Indicador 2: Relacions entre els interns 

No tinc por de que altres interns em colpegin, m’insultin o amenacin  

En aquest mòdul hi ha moltes baralles entre els interns 

En aquesta presó les drogues provoquen molts problemes entre els interns  

En aquesta presó no es tolera que uns interns assetgin a altres  

En aquesta presó és difícil no tenir deutes 

En aquesta presó puc relaxar-me i ser jo mateix davant altres interns 

Indicador 3: Relacions amb l’exterior 

En aquesta presó puc rebre visites amb freqüència 

El temps que es concedeix en la visita és suficient 

En aquesta presó puc mantenir un contacte proper amb la meva família 
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades del qüestionari MQPL 

 

Per altra banda, en tant en quant les respostes a cadascuna de les afirmacions o ítems podien 

mostrar un major o menor consens entre els membres de la mostra, es dóna diferents pesos a 

cadascun d’aquests ítems. Així doncs, cada indicador és el resultat de la suma del valor 

dicotomitzat dels ítems que el formen; és a dir, és la suma ponderada per la freqüència de 

resposta a cada ítem.  
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Primerament, hem calculat els pesos dels ítems de l’indicador 1, els quals s’exposen en el Gràfic 

1 següent. Si col·loquem una línia divisòria en el valor 1, observem que hi ha 5 ítems que 

presentaran un major impacte en la valoració total de les relacions amb el personal. Podem 

observar que l’ítem relatiu a “en aquesta presó el personal aplica les normes de forma 

justa”(S7bin), és el que mostra un pes major, concretament de 2, degut a que només el 24,5% 

dels interns van respondre positivament a aquesta pregunta. El segon ítem amb el pes més elevat 

correspon a l’afirmació relativa a “em fio dels guàrdies d’aquesta presó”(S14bin), on un 34% 

dels interns estaven d’acord amb tal afirmació; seguit dels ítems relatius a que “les relacions 

entre el personal i els interns són bones” (S5bin); “rebo suport del persona d’aquesta presó quan 

ho necessito” (S6bin); i “en aquesta presó el personal distribueix els destins (o altres beneficis) 

de forma justa” (S8bin), on el nombre d’interns que es mostraven d’acord amb aquests 

corresponien a un percentatge de 45,7%, 44,7% i 42,6%; respectivament.  

 

Gràfic 1. Pesos dels ítems de l’indicador 1 (Relacions amb el personal)2 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades del qüestionari MQPL 

 

Seguidament, hem dut a terme el càlcul dels pesos dels ítems corresponents a l’indicador 2, els 

quals es mostren en el Gràfic 2. En aquest cas, cal destacar que els ítems que determinaran en 

																																																								
2 Ítems indicador 1: “les relacions amb el personal i els interns són bones”(S5bin); “rebo suport del personal 
d’aquesta presó quan ho necessito” (S6bin); “en aquesta presó el personal aplica les normes de forma 
justa”(S7bin); “en aquesta presó, el personal distribueix els destins (o altres beneficis) de forma justa”(S8bin); “em 
fio dels guàrdies d’aquesta presó”(S14bin); “el personal d’aquesta presó em tracta de forma justa”(S19bin); “en 
aquesta presó em tracten com a un ésser humà”(S20bin); “algunes vegades el tracte que rebo a la presó és 
humiliant”(S30bin); “aquí el personal em tracta amb amabilitat”(S48bin); no sento por de que el personal em vagi 
a colpejar, insultar o amenaçar”(S62bin); “el personal d’aquesta presó em tracta amb respecte”(S69bin); “en 
aquesta presó puc relaxar-me i ser jo mateix davant el personal”(S80bin); el personal m’ajuda quan tinc problemes 
mèdics o de salut”(S104bin).  
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major mesura la valoració global de les relacions entre els interns són les següents: “en aquest 

mòdul hi ha moltes baralles entre interns”(S66bin), “en aquesta presó és difícil no tenir 

deutes”(S118bin) i “en aquesta presó em puc relaxar i ser jo mateix davant d’altres 

interns”(S114bin). Respecte a aquests, un 42,6%, un 46,8% i un 60,6% dels interns, 

respectivament, van donar una resposta positiva. No obstant, cal senyalar que en aquest 

indicador 2, els ítems no mostren grans diferències en relació als seus pesos; tret dels ítems 

S66bin (1,48) i S31bin (0,71). 

 

Gràfic 2. Pesos dels ítems de l’indicador 2 (Relacions entre els interns)3 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades del qüestionari MQPL 

 

Per últim, hem procedit a calcular els pesos dels ítems de l’indicador 3, exposats en el Gràfic 

3, on sí que observem una gran diferència entre ells. L’ítem relatiu al  “el temps que es 

concedeix a la visita és suficient”(S93bin), mostra un pes molt superior (3,14) respecte als altres 

dos ítems d’aquest indicador (0,69 i 0,8). Concretament, només el 14,9% dels interns van 

respondre positivament a aquesta afirmació, mostrant-se el 79,8% d’aquests descontents o 

indiferents. Així doncs, la valoració global de les relacions amb l’exterior, es veurà en gran part 

influenciada per la satisfacció o descontent dels interns respecte al temps que es concedeix per 

la visita.   

																																																								
3 Ítems indicador 2: “no tinc por de que altres interns em colpegin, m’insultin o amenacin”(S31bin); “en aquest 
mòdul hi ha moltes baralles entre els interns”(S66bin); “en aquesta presó les drogues provoquen molts problemes 
entre els interns”(S107bin); “en aquesta presó no es tolera que uns interns assetgin a altres”(S117bin); “en aquesta 
presó és difícil no tenir deutes”(S118bin); “en aquesta presó puc relaxar-me i ser jo mateix davant altes 
interns”(S114bin).  
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Gràfic 3. Pesos dels ítems de l’indicador 3 (Relacions amb l’exterior)4 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades del qüestionari MQPL 

 

3.3. Anàlisi de dades:  
 

L’anàlisi de la percepció de la qualitat de vida a la presó de Brians 1 de Barcelona, s’ha 

desenvolupat mitjançant el software estadístic SPSS.  

 

En primer lloc, es realitzarà un anàlisi descriptiu de les dades, ja que és necessari conèixer les 

diferències entre la nota mitjana de la qualitat de vida a la presó dels homes i de les dones, així 

com respecte als tres indicadors ja exposats; de tal manera que puguem observar si existeixen 

diferències significatives entre ambdós col·lectius.  

 

En segon lloc, per tal d’assolir l’objectiu d’aquesta investigació, és a dir, conèixer sí les 

relacions interpersonals tenen impacte en la valoració de la qualitat de vida a la presó i, en 

concret, quin àmbit d’aquestes relacions determina en major mesura aquesta puntuació, 

diferenciant el col·lectiu masculí i femení; durem a terme un anàlisi de regressió múltiple de 

mínims quadrats.  

 

D’aquesta manera, es generaran cinc models de regressió diferents. Partirem d’un model inicial 

on la variable dependent serà la nota global del 0 al 10 de la qualitat de vida a la presó, i la 

variable independent el sexe. Posteriorment, anirem afegint de forma successiva les altres 

																																																								
4 Ítems indicador 3: “en aquesta presó puc rebre visites amb freqüència”(S92); “el temps que es concedeix a la 
visita és suficient”(S93bin); “en aquesta presó puc mantenir un contacte proper amb la meva família”(S103bin).  
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variables explicatives corresponents a l’edat, la nacionalitat i els tres indicadors (relacions amb 

el personal, relacions entre els interns i relacions amb l’exterior) exposats a la Taula I. Així 

doncs, aquest mètode d’anàlisi ens permetrà establir inter-correlacions existents entre les 

variables independents o explicatives, observant com respon cadascuna d’aquestes un cop 

introduïm les altres; així com el seu impacte en la variable dependent de percepció de la qualitat 

de vida a la presó.  
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4. RESULTATS  
 

4.1. Anàlisi de descriptius  
 

El primer objectiu de la nostra investigació és determinar si existeixen diferències en la 

percepció de qualitat de vida a la presó entre homes i dones. Per conèixer si aquestes diferències, 

efectivament, existeixen, hem calculat la mitjana de cadascun dels sexes a partir de les 

puntuacions del 0 al 10 que van donar els interns envers la presó, en aquest cas, del centre 

penitenciari de Brians 1.  

 

Gràfic 4. Nota mitjana de la qualitat de vida a la presó segons el sexe 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades del qüestionari MQPL 
 

Com es mostra en el gràfic anterior, existeixen diferències significatives entre la qualitat de 

vida a la presó percebuda pels homes i les dones. Per una banda, observem com la mitjana dels 

homes és significativament inferior a la de les dones, i es troba per sota de la mitjana global en 

la presó objecte d’estudi.  

D’aquesta manera, ens preguntem si aquestes diferències es veuen influenciades per les 

característiques de les relacions interpersonals de cada col·lectiu; és a dir, si la relació amb el 

personal és percebuda més positivament per les dones que pels homes, o bé si la conflictivitat 

és major entre els interns de sexe masculí, així com si existeixen diferències respecte al contacte 

amb l’exterior des de la perspectiva de les dones preses i dels homes presos.  

 

4.2. Anàlisi explicatiu: Regressió Múltiple de Mínims Quadrats 
 

Mitjançant l’anàlisi descriptiu de les dades s’ha observat que, efectivament, existeixen 

diferències entre sexes respecte a la nota mitjana de la percepció de la qualitat de vida a la presó. 
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A partir d’un estudi de regressió múltiple de mínims quadrats, comprovarem si aquestes poden 

ésser explicades per ser dona, per l’edat i la nacionalitat, així com per les relacions 

interpersonals dins el centre; diferenciant entre les relacions amb el personal (indicador 1), 

relacions entre els interns (indicador 2) i relacions amb l’exterior (indicador 3).  

 

A continuació, s’exposaran els resultats d’aquest estudi en diferents taules que corresponen a 

cadascun dels models generats a l’hora de realitzar la regressió. Com ja s’ha mencionat, l’estudi 

regressiu es durà a terme entre la variable dependent referent a la qualitat de vida a la presó, i  

diverses variables explicatives que han estat afegides paulatinament; el conjunt de les quals es 

mostra en la següent Taula:  

 

Taula II. Especificació de les variables independents introduïdes en els models de l’anàlisi 

de regressió múltiple  
Variables 
independents 

Tipus de variable Valor 
numèric 

Etiqueta del valor 

Sexe Binaria 0 Home  
1 Dona 

Edat Numèrica discreta - - 

Nacionalitat Binaria 0 Espanyola 
1 Estrangera 

Indicador 1: 
relacions amb el 
personal 

Contínua 0 Ni acord ni en desacord / en desacord / molt en 
desacord.  

1 Molt d’acord / d’acord 

Indicador 2: 
relacions entre 
interns 

Contínua 0 Ni acord ni en desacord / en desacord / molt en 
desacord. 

1 Molt d’acord / d’acord 

Indicador 3: 
relacions amb 
l’exterior 

Contínua 0 Ni acord ni en desacord / en desacord / molt en 
desacord. 

1 Molt d’acord / d’acord 

Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades del qüestionari MQPL 

 

4.2.1. Model inicial 
 

Per dur a terme el nostre anàlisi de regressió múltiple, partim d’un model inicial (Model 1 

exposat en la Taula III) on la única variable independent és la variable sexe. Així doncs, a partir 

dels coeficients regressius observarem quines són les diferències entre homes i dones respecte 

a la seva percepció de la qualitat de vida a la presó de Brians 1; tal i com s’ha exposat 

prèviament en el gràfic 1. A partir d’aquests coeficients, observarem quina és la diferència en 

la nota mitjana establerta per les dones respecte a la dels homes, ja que home és la constant i 

actua com a categoria de referència.  
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Taula III. Anàlisi de regressió múltiple: Sexe (Model inicial) 
  Model 1 
SEXE Dona 2,749** 
 Constant 

𝑅" 
Canvi 𝑅" respecte al model anterior 

3,451*** 
14,7%** 
- 

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades del qüestionari MQPL 

 

Tal i com observem a la taula, el coeficient corresponent a les dones ens mostra que la seva 

nota mitjana es troba 2,75 punts significativament per sobre que la mitjana dels homes (p és 

igual a 0,01).  A més, el 𝑅" té un valor de 0,147, és a dir, que el 14,7% de la variabilitat de la 

nota mitjana de la qualitat de vida a la presó es veu explicada per la variable independent sexe.   

 

4.2.2. Model 2: variables sociodemogràfiques 
 

Seguidament, en l’anàlisi de regressió múltiple s’han afegit les variables sociodemogràfiques, 

corresponents a l’edat de l’intern i la seva nacionalitat, per tal d’observar en quina mesura 

aquestes poden explicar la qualitat de vida percebuda, i les seves diferències entre ambdós 

sexes.  

Taula IV. Anàlisi de regressió múltiple: Variables sociodemogràfiques (Model 2) 
  Model 1 Model 2 
SEXE Dona 2,749** 2,699** 
SOCIODEMOGRÀFIQUES 
 

Edat   0,018 
Nacionalitat  1,343 

 Constant 
𝑅" 
Canvi 𝑅" respecte al model anterior 

3,451*** 
14,7%** 
- 

2,403 
20,1%** 
5,4% 

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades del qüestionari MQPL 

 

Per una banda, el coeficient corresponent a l’edat de l’intern ens informa de que a major edat 

millor valoració de la qualitat de vida a la presó, en tant en quant per l’augment en una unitat 

de la variable edat, la mitjana de la qualitat de vida augmenta un 0,018; mantenint constants la 

resta de variables explicatives. Per altra banda, envers la nacionalitat, observem que el fet de 

ser estranger augmenta en 1,34 punts la nota mitjana de qualitat de vida. No obstant, ambdós 

coeficients d’aquest model 2 no són significatius.   

 

Pel que fa als coeficients de regressió corresponents al sexe (dona) i la constant (home), 

observem que aquests disminueixen però encara existeix una diferència significativa entre 
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ambdós. Per últim, cal esmentar que el 𝑅" d’aquest model ens mostra que un 20,1% de la 

variància de la variable dependent es veu explicada per la variable sexe i les variables 

sociodemogràfiques; presentant un augment en el poder explicatiu de 5,4% respecte l’anterior 

model (model inicial).  

 

4.2.3 Model 3: relacions amb el personal de la presó (indicador 1) 
 

La Taula V referent al model 3, ens mostra quant de les diferències observades en la percepció 

de qualitat de vida entre homes i dones es troben explicades per les seves relacions amb el 

personal de la presó.  

 

Taula V. Anàlisi de regressió múltiple: Relacions amb el personal (Indicador I) 
  Model 1 Model 2 Model 3 
SEXE Dona 2,749** 2,699** 1,900** 
SOCIODEMOGRÀFIQUES 
 

Edat  0,018 -0,030 
Nacionalitat  1,343 0,324 

INDICADOR 1 Relacions amb el 
personal 

  0,471*** 

 Constant 
 
𝑅" 
 
Canvi 𝑅" respecte al 
model anterior 

3,451*** 
 
14,7%** 
 
- 

2,403 
 
20,1%** 
 
5,4% 
 

1,581 
 
59,3%*** 
 
39,2% 

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades del qüestionari MQPL 
 

Observem com l’efecte de les relacions amb el personal de la presó en la qualitat de vida és 

significativament major, degut a que l’augment en una unitat d’aquest indicador 1 suposa un 

augment de 0,471 en la variable dependent de la nota mitjana de la qualitat de vida a la presó 

(p és igual a 0,001). Així doncs, un tracte respectuós per part del personal envers els interns és 

significatiu, i mostra un efecte positiu en la valoració de les seves condicions de vida en el 

centre.  

 

Pel que fa al 𝑅", observem com el 59,3% de la variabilitat de la nota mitjana de la qualitat de 

vida a la presó es veu explicada pel conjunt de variables independents incloses en aquest model 

3; és a dir, pel sexe; l’edat i la nacionalitat; i les relacions amb el personal del centre. És 

necessari senyalar que es dóna un canvi important en el 𝑅" respecte al model anterior, degut a 

que l’entrada de l’indicador 1 al model suposa un augment de 39,2% en el poder explicatiu de 
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les variables independents. Per tant, les relacions entre els interns i el personal de la presó, 

prenen força rellevància a l’hora de puntuar la seva qualitat de vida.   

 

Un cop introduïda la variable de l’indicador 1, relativa a les relacions amb el personal, veiem 

que les diferències entre els homes i les dones envers la qualitat de vida a la presó disminueixen. 

Mentre que en el model 1 i 2 el coeficient de regressió de la variable dona era igual a 2,75 i 2,7 

respectivament; la Taula IV ens mostra que en aquest model 3 el coeficient és igual a 1,9; és a 

dir, que la nota mitjana de la qualitat de vida percebuda per les dones és 1,9 punts major a la 

percebuda pels homes (p és igual a 0,01), quan mantenim constants la resta de variables.  

 

Tot i que segueix existint diferència entre la mitjana d’ambdós col·lectius, aquest model ens 

informa de que la mitjana de les dones estava sent sobreestimada quan no teníem en compte la 

variable explicativa de les relacions amb el personal. Aquest fet, ens indica que aquesta 

diferència entre ambdós col·lectius és, en part, degut a que les dones tenen millors relacions 

amb el personal de la presó que els homes; el que comporta un impacte positiu en la seva 

percepció de qualitat de vida al centre.  

 

De la mateixa manera, fixant-nos en la variable nacionalitat, observem que el coeficient de 

regressió ha disminuït respecte al model anterior passant de tenir un valor de 1,34 a 0,32 

respectivament. Així doncs, aquest decreixement ens indica que la mitjana de les dones estava 

sent infravalorada amb la variable nacionalitat quan no teníem en compte la relativa a les 

relacions amb el personal. Aquest aspecte ens indica que una major qualitat de vida es veu 

explicada no tan perquè siguin estrangers sinó perquè aquests poden tenir millors relacions amb 

el personal del centre que, conseqüentment, repercuteix en una major puntuació en la qualitat 

de vida.   

 

Cal fer esment de que tal i com s’explicarà a posteriori, aquest indicador és l’únic que presenta 

significació.   

 
4.2.4. Model 4: relacions amb altres interns (indicador 2)  
 

Posteriorment, la Taula VI fa referència al model 4 de regressió, en el qual s’ha introduït la 

variable de les relacions amb altres interns (indicador 2).  
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Taula VI. Anàlisi de regressió múltiple: Relacions amb altres interns (Indicador 2)  
  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 
SEXE Dona 2,749** 2,699** 1,900** 1,899** 
SOCIODEMOGRÀFIQUES 
 

Edat  0,018 -0,030 -0,030 
Nacionalitat  1,343 0,324 0,322 

INDICADOR 1 Relacions 
amb el 
personal 

  0,471*** 0,471*** 

INDICADOR 2 Relacions 
entre interns 

   0,004 

INDICADOR 3 Relacions 
amb l’exterior 

    

 Constant 
 
𝑅" 
 
Canvi 𝑅" 
respecte al 
model anterior 

3,451*** 
 
14,7%** 
 
- 

2,403 
 
20,1%** 
 
5,4% 
 

1,581 
 
59,3%*** 
 
39,2% 

1,569 
 
59,3%*** 
 
- 

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades del qüestionari MQPL 

 

En aquest cas, veiem que la introducció de la variable explicativa esmentada no té cap impacte 

significatiu en la nota mitjana de la qualitat de vida a la presó. Tal i com ens indica la Taula 

esmentada, l’augment unitari en l’indicador 2 relatiu a les relacions entre els interns comporta 

un augment en 0,004 en la variable dependent de la qualitat de vida a la presó. Per tant, 

observem que aquest efecte és pràcticament nul, a més de no ser significatiu.  

En el mateix sentit, en aquest model 4 no observem cap canvi en el coeficient de determinació 

(𝑅") respecte al model anterior (model 3); de tal manera que ens torna a evidenciar que en el 

nostre estudi les relacions entre els interns  no presenten cap poder explicatiu envers la variable 

dependent.  

 

4.2.5. Model 5: relacions amb l’exterior (indicador 3) 
 

Finalment, en el model 5 i últim del nostre anàlisi de regressió múltiple, hem introduït la 

variable relativa a l’indicador 3 que correspon a les relacions entre els interns i l’exterior de la 

presó; tal i com es mostra en la següent Taula VII.  
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Taula VII. Anàlisi de regressió múltiple: Relacions amb l’exterior (Indicador 3) 
  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 
SEXE Dona 2,749** 2,699** 1,900** 1,899** 1,951** 
SOCIODEMOGRÀFIQUES 
 

Edat  0,018 -0,030 -0,030 -0,033 
Nacionalitat  1,343 0,324 0,322 0,372 

INDICADOR 1 Relacions 
amb el 
personal 

  0,471*** 0,471*** 0,465*** 

INDICADOR 2 Relacions 
entre interns 

   0,004 -0,007 

INDICADOR 3 Relacions 
amb 
l’exterior 

    0,090 

 Constant 
 
𝑅" 
 
Canvi 𝑅" 
respecte al 
model 
anterior 

3,451*** 
 
14,7%** 
 
- 

2,403 
 
20,1%** 
 
5,4% 
 

1,581 
 
59,3%*** 
 
39,2% 

1,569 
 
59,3%*** 
 
- 

1,589 
 
59,5%*** 
 
0,2% 

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades del qüestionari MQPL 

 

El coeficient de regressió en aquest cas ens indica que l’augment en una unitat de la variable 

explicativa corresponent a l’indicador 3 comporta un augment de 0,09 en la variable de la 

qualitat de vida a la presó; però, a part de ser molt suau, ja s’ha mencionat prèviament que 

aquest no és significatiu.  

 

Pel que fa al 𝑅", observem que aquest augmenta un 0,2% respecte al model anterior (model 4), 

el qual recordem que no presentava cap canvi respecte al model 3. Per tant, hem obtingut com 

a resultat que el 59,5% de la variabilitat de la nota mitjana en la qualitat de vida a la presó es 

veu explicada pel conjunt de variables independents relatives al sexe; sociodemogràfiques (edat 

i nacionalitat); relacions amb el personal de la presó; relacions amb altres interns; i relacions 

amb l’exterior del centre. No obstant, cal fer menció de que els dos últims models (model 4 i 

5), que introdueixen les variables independents de les relacions amb altres interns i les relacions 

amb l’exterior, mostren que aquestes no són significatives. L’indicador 2 no mostra cap impacte 

en la variabilitat de la nota mitjana de la qualitat de vida a la presó, i l’indicador 3 tant sols 

explica un 0,2% de la variància d’aquesta.   
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5. CONCLUSIONS 
 

El present treball pretenia analitzar l’impacte de les relacions interpersonals en la percepció de 

la qualitat de vida a la presó, en un marc comparatiu entre la població reclusa masculina i 

femenina. Concretament, s’havien establert tres objectius principals: 1) conèixer les diferències 

existents entre homes i dones en la seva percepció de la qualitat de vida a la presó; 2) determinar 

l’impacte de les relacions interpersonals en aquesta valoració de la qualitat de vida 

penitenciària; i 3) distingir quin àmbit d’aquestes relacions té un major efecte en la determinació 

de la nota global de la qualitat de vida al centre.  

 

Per tal d’assolir aquests objectius hem dut a terme una estudi de regressió múltiple de mínims 

quadrats utilitzant les dades corresponents al Centre Penitenciari de Brians 1 de Barcelona. 

Aquestes, han estat recollides pel Grup de Recerca en Criminologia i Sistema Penal de la 

Universitat Pompeu Fabra, qui a partir d’un qüestionari basat en l’enquesta de MQPL, va 

realitzar un estudi sobre la percepció de la qualitat de vida a la presó en quatre centres 

penitenciaris de Barcelona.  

 

De la nostra investigació, podem extreure que, en contradicció a la literatura acadèmica citada, 

la mitjana de la nota global de la qualitat de vida a la presó és significativament diferent entre 

homes i dones; presentant aquestes últimes una mitjana de 2,75 punts significativament per 

sobre. En el nostre model inicial, hem observat com el 14,7% de la variabilitat en la percepció 

de la qualitat de vida es veu explicada pel sexe dels interns.  

 

Les variables sociodemogràfiques introduïdes en el nostre estudi, no mostren cap impacte 

significatiu en l’explicació de les diferències entre ambdós col·lectius i la seva percepció de 

qualitat de vida al centre. Tot i així, posteriorment s’ha observat com la nacionalitat dels interns 

mostra relació amb la valoració positiva de les relacions amb el personal de la presó.    

 

La variable relativa a les relacions amb el personal de la presó (indicador 1), és la que mostra 

un major efecte en la nostra variable dependent de la qualitat de vida al centre; i és l’únic 

indicador que és significatiu. En aquest sentit, hem observat que quan les relacions entre els 

interns i el personal es basen en el respecte i en un tracte més humà, es valoren més positivament 

la qualitat de vida a la presó. De fet, el 39,2% de la variabilitat de la nota global de la qualitat 

de vida es veu explicada per les relacions entre els interns i el personal. A més, amb aquest 
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model s’han pogut observar dos aspectes que cal destacar: per una banda, s’ha pogut constatar 

que quan no teníem en compte la variable de les relacions amb el personal, la mitjana de les 

dones estava sent sobreestimada; ja que les diferencies entre la seva mitjana i la dels homes 

disminueixen, el que evidencia que les dones tenen un millor tracte amb els funcionaris i això 

incrementa la seva percepció de qualitat de vida a la presó. Per altra banda, la mitjana de les 

dones estava sent infravalorada amb la variable nacionalitat quan no introduíem la variable de 

les relacions amb el personal en el model; la qual cosa demostra que els estrangers poden 

presentar millor relació amb el personal i, per tant, incrementar la seva valoració de la qualitat 

de vida a la presó.  

 

Les relacions entre els interns (indicador 2), no mostra cap impacte en la mitjana de la percepció 

de la qualitat de vida; i les relacions amb l’exterior (indicador 3), mostra un efecte suau tot i 

que no és significatiu sobre la mateixa. Només un 0,2% de la variabilitat en la valoració de la 

qualitat de vida a la presó es veu explicada per les relacions amb l’exterior del centre.  

 

Finalment, cal esmentar que els nostres resultats coincideixen amb Liebling, qui considera que 

en l’àmbit penitenciari lo important són les relacions amb els funcionaris de la presó. Els presos 

volen ser tractats de forma justa tot i les seves circumstàncies, és a dir, sense patir cap 

discriminació que vagi més enllà de la condemna en si mateixa. En aquest sentit, i en tant en 

quant un reclús segueix sent un ciutadà, no pot haver un tracte humiliant per part del personal.   

Hem comprovat com les relacions entre els interns i el personal són les úniques que presenten 

un impacte significatiu en la valoració de la qualitat de vida a la presó, i com la diferència entre 

la nota global establerta pels homes i les dones podria veure’s explicada, en part, perquè les 

dones tenen millors relacions amb els funcionaris, el que comporta una visió més favorable de 

les condicions vitals al centre penitenciari.   

 

Cal fer menció de les limitacions que presenta aquesta investigació, i, per tant, de la necessitat 

d’interpretar els resultats amb cautela. Com ja s’ha esmentat, aquest estudi només s’ha basat en 

la presó de Brians 1 de Barcelona; ja que era la única que presentava dades respecte les dones 

recluses, de tal manera que caldria l’anàlisi d’altres centres per obtenir resultats més concloents. 

A més, cal tenir en compte que la mostra només comptava amb 20 dones preses, de tal manera 

que es tracta d’una mostra poc representativa.  
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