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Resum 

Històricament, la dona ha patit una sèrie de discriminacions, creades i basades en el seu 

gènere, que l’han situat en desigualtat d’oportunitats i condicions en comparació a 

l’home. Aquestes discriminacions s’han perpetuat des de diferents àmbits i sectors 

socials, com ara el mercat laboral o el sistema educatiu, a través dels diferents agents 

socials, com ara la família, la comunitat, l’escola o els mitjans de comunicació. És entre 

aquests agents i sectors socials on es troba el sistema penitenciari: és també aquest un 

agent discriminador de gènere? 

S’ha realitzat una revisió sistemàtica de la literatura relacionada amb la temàtica de 

treball, que ha estat complementada amb la realització de dues entrevistes a dues persones 

professionals del Centre Penitenciari de Mallorca i una observació directa del mòdul de 

dones del mateix. Així doncs, un total de 18 documents localitzats a la revisió sistemàtica 

es veuen complementats per la informació obtinguda al treball de camp. 

Els resultats confirmen la figura del sistema penitenciari com un agent perpetuador de 

discriminacions al sector femení de la societat tant de caire formal, com les lleis i 

normativa penitenciaria, com de caire subjectiu, com els estigmes sobre la dona 

delinqüent o les sancions imposades en comparació als seus companys homes.  

Paraules clau: dona, gènere, sistema penitenciari, centre penitenciari, discriminació 
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Abstract 

Historically, women have suffered a series of discriminations, created and based on their 

gender, which have placed them inequality of opportunities and conditions compared to 

man. These discriminations have been perpetuated from different fields and social 

sectors, such as the labor market or the educative system, through different social agents, 

such as the family, the community, the school or the media. It is among these social 

sectors and agents where the prison system is: is it also a gender discrimination agent? 

A systematic revision of the literature related to the subject of work has been carried out, 

which has been complemented with the realization of two interviews with two 

professionals from the Penitentiary Center of Mallorca and a direct observation of the 

module of women of the same. Thus, a total of 18 documents located in the systematic 

review are complemented by the information obtained in the fieldwork. 

The results confirm the figure of the penitentiary system as a perpetuating agent of 

discrimination in the female sector of the company both formal, as well as the laws and 

penitentiary regulations, as subjective, such as the stigmas on the delinquent woman or 

the sanctions imposed in comparison to his fellow men. 

Key words: woman, gender, prison system, discrimination, inequality 
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1. Justificació del tema 

El tema escollit per a la realització del Treball de Fi de Grau (TFG) és la situació de 

la dona dins el sistema penitenciari des d’una perspectiva de gènere. Així doncs, la 

temàtica del treball es podria incloure dins les intervencions socioeducatives i de 

mediació per a la integració social, així com dins un dels àmbits emergents i transversals 

de l’educació social com és la igualtat i el gènere (Amador, Cárdenas, Esteban i Terron, 

2014). 

Al llarg de la història, la dona ha estat discriminada, exclosa i violentada pel fet de 

pertànyer al gènere femení. D’aquesta manera, s’han dictat unes normes socials sobre 

“com han de ser” les dones i els homes, creant una sèrie d’estereotips i prejudicis damunt 

ambdós gèneres. Així doncs, es pot afirmar que les dones que han transgredit les normes 

socials i no han seguit els cànons establerts, han passat per un procés d’exclusió i 

marginació social (Juliano, 2004). Per tant, parlar de “dona” és parlar d’exclusió en totes 

les seves dimensions.  

D’aquesta manera, una de les conseqüències dels processos d’exclusió i marginació 

social és entrar dins el sistema penitenciari. És dins aquest sistema on es pot parlar, com 

apunten Mapelli, Herrera i Sordi (2013), de “l’exclusió de les excloses”. És a dir, les 

dones que entren a presó són, en nombroses ocasions, més criminalitzades pel seu sexe 

que per la seva infracció, de manera que es pot parlar de la presó com un agent 

discriminador de gènere (Mapelli, Herrera i Sordi, 2013). Així doncs, dins els centres 

penitenciaris es reprodueixen patrons masclistes i androcèntrics, produint que el pas de 

les dones dins ells sigui més dur que pels homes (Lorenzo, 2002). Per tant, dins el sistema 

penitenciari, el sector femení, sofreix diverses discriminacions i marginacions a les que 

cal donar veu. 

Per altra banda, es destaca la falta d’estudis i investigacions en relació a la criminalitat 

i delinqüència femenina, així com de les presons femenines i el pas de les dones pels 

centres penitenciaris (Lorenzo, 2002). Tal i com afirma De Miguel (2014): “los estudios 

sobre mujeres presas en el Estado español parecieron empezar a despuntar a partir de los 

años noventa, para dar sus frutos más ricos a principios de la década del 2000”. Tenint en 

compte que, en els darrers vint anys, la criminalitat femenina ha tingut un augment 

considerable en comparació a la criminalitat masculina (Almeda, 2007, citat en Acale, 
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2017), crida l’atenció el fet de que els estudis acadèmics es centrin en majoria al sector 

masculí. 

En conseqüència, arrel de la realització de les pràctiques dins el Centre Penitenciari 

de Mallorca i l’interès personal en matèria de gènere, surt la iniciativa de realitzar un 

treball d’investigació i revisió sistemàtica de la situació de les dones dins el sistema 

penitenciari. 

  



8 
 

2. Introducció 

Per a poder entendre el fenomen de la pena privativa de llibertat pel que fa al gènere 

femení i la seva visió des d’una perspectiva de gènere, es fa necessari fer referència abans 

als sistemes i discriminacions que l’han situat en desigualtat de condicions durant la 

història. Així doncs, parlar de la història de la humanitat és, sens dubte, parlar de la 

història del patriarcat i així ho afirmen Pérez i Montalvo (2011). D’aquesta manera, 

s’entén el patriarcat com: 

Una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en 

la idea de autoridad y liderazgo del varón, en la que se da el predominio de 

los hombres sobre las mujeres  [...]. El patriarcado ha surgido de una toma de 

poder histórico por parte de los hombres,  [...], creando al mismo tiempo un 

orden simbólico a través de los mitos y la religión que lo perpetúan como 

única estructura posible (Reguant, 1996, citat a Pérez i Montalvo, 2011). 

De l’anterior definició s’extreu la desigualtat històrica que ha situat l’home per 

damunt la dona en totes les esferes i àmbits de les societats i és arrel d’aquest sistema des 

d’on s’han creat tota una sèrie de rols1 i estereotips2 de gènere que han marcat normes, 

comportaments i deures propis d’un o altre gènere (Pérez i Montalvo, 2011). Aquests rols 

han dut com a conseqüència una divisió sexual del treball diferenciant així un treball 

reproductiu, no remunerat ni reconegut, per a les dones i un treball productiu, remunerat 

i reconegut, pels homes (Pérez i Montalvo, 2011). D’aquesta manera, s’han marcat i creat 

uns estereotips de gènere que defineixen, per una banda, la dona en característiques com 

debilitat física, sensibilitat, dependència, submissió, curiositat, etc. i, per altra banda, a 

l’home en característiques com violència, poder, intel·ligència, creativitat, independència 

o força física, entre d’altres (Pérez i Montalvo, 2011). 

En conseqüència, aquelles persones que han transgredit o no han complert amb les 

normes i mandats de gènere dictats per la societat s’han vist submergides en un procés de 

                                                             
1 S’entenen el rols de gènere com un conjunt de normes, prohibicions, expectatives, aprovacions i deures 

en relació als comportaments socials considerats apropiats per a les persones que són part d’un sexe 

determinat. El sexe, així, es converteix en el marc de referència des de la infància per a l’assignació i 

diferenciació de papers i rols d’homes i dones. Aquests es fomenten en base a conductes i activitats 

específiques assignades de manera tradicional a dones i homes (Pérez i Montalvo, 2011).  

 
2 S’entenen els estereotips de gènere com el conjunt d’idees simples, però arrelades en la consciència 

col·lectiva, que determinen comportaments i actituds adequats o inadequats que formen part del rol masculí 

o femení. Així mateix, conformen la personalitat de les persones (Pérez i Montalvo, 2011). 
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marginació i exclusió social (Juliano, 2004). Així doncs, la concepció d’inferioritat de la 

dona vers l’home al llarg de la història l’ha posicionat al front de la marginació i exclusió 

al llarg del seu cicle vital, agreujant-se aquest procés amb la presència d’altres factors de 

risc com la pobresa o la precarietat laboral, per exemple. 

Per altra banda, es troben diversos mecanismes i agents socials encarregats de generar 

i mantenir aquestes desigualtats, com ara la família o comunitat cultural, els mitjans de 

comunicació, els serveis socials i públics o les normatives i lleis existents.  

Així doncs, es crea la següent qüestió: és el sistema penitenciari, així com els centres 

penitenciaris, un mecanisme més de perpetuació de les desigualtats socials entre gèneres? 

En primer lloc, seguint a Añaños (2012, citat a Añaños-Bedriñana i Jiménez-Bautista, 

2016) apunta a que les persones privades de llibertat són persones que han sofert i 

sofreixen una sèrie d’exclusions i desigualtats com ara:  

 exclusió primària, que fa referència a aquelles desigualats econòmiques i 

socials i problemàtiques que presenta la persona abans de l’entrada al centre 

penitenciari;  

 exclusió secundària, que visibilitza a la persona pel fet d’entrar a presó i 

agreuja la seva situació en el cas de sofrir una exclusió primària;  

 i, finalment, exclusió terciària, referida a l’estigma o etiqueta de persona “ex-

reclusa” i les pròpies conseqüències pel que fa a la reinserció social.  

D’aquesta manera, la dona es veuria especialment afectada per la consecució dels tres 

processos d’exclusió. Per tant, la violència de gènere, així com l’exclusió social i 

l’empresonament es troben com una successió de factors interrelacionats entre sí 

(Cervelló, 2006). En la mateixa línia, Herrera i Expósito (2010) apunten a l’exclusió 

social com a factor determinant de l’arribada de la dona al món delictiu actual. 

En segon lloc, es parla del sistema i els centres penitenciaris com a espais creats per 

homes i per a homes, de manera que es converteixen una vegada més en zones de 

protagonisme masculí (Gallardo, 2019). De la mateixa manera, la investigació 

criminològica en relació a la delinqüència i criminalitat femenina, així com del fenomen 

de les dones privades de llibertat, ha sofert un oblit i, per tant, una invisibilització 

(Lorenzo, 2002; Almeda, 2007). 
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En tercer lloc, els estereotips i rols de gènere pareixen haver traspassat els murs 

penitenciaris, on es reprodueix la realitat heterosexual i patriarcal de la societat (Gallardo, 

2019), tenint com a conseqüència una sèrie d’actuacions, controls, normatives i 

imposicions que encasellen la dona en el rol de cuidadora, amb els respectius estereotips 

de docilitat i submissió (Aguilera, 2011), castigant-la així amb més força per haver 

transgredit les normes socials establertes en relació a aquests. 

En quart i darrer lloc, la baixa presència i percentatge de dones privades de llibertat 

en el total de la població penitenciària l’ha invisibilitzada en el sistema penitenciari i ha 

servit com a base d’altres discriminacions i desigualtats dins un sistema que ja de per sí 

és sensible a les discriminacions (Gallardo, 2019). 

En conclusió, i recuperant l’anterior interrogació formulada, la resposta de diverses 

autores i autors és afirmativa: “la cultura machista se agudiza en prisión, lo que aumenta 

los desniveles que por causa de género se dan en la sociedad (Cervelló, 2006)”. En 

conseqüència, es parla de la presó com a “agent discriminador de gènere (Mapelli, Herrera 

i Sordi, 2013)”. 
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3. Objectius 

3.1. Objectiu general 

Analitzar la situació de la dona dins el sistema penitenciari des d’una perspectiva de 

gènere. 

3.2. Objectius específics 

a. Profunditzar dins el fenomen de la delinqüència i criminalitat femenina i els 

estigmes i estereotips relacionats. 

b. Analitzar les diferents discriminacions que sofreixen les dones dins els centres i 

el sistema penitenciari. 
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4. Metodologia 

La metodologia principal emprada per a la realització del treball ha estat una revisió 

sistemàtica de la literatura existent relacionada amb el tema escollit. Aquesta cerca 

documental i el seu anàlisi corresponent s’ha complementat amb la realització de dues 

entrevistes a dues persones professionals del Centre Penitenciari de Mallorca, a més d’una 

observació sistemàtica duta a terme dins el mateix. A continuació es detallen les 

característiques dels diferents mètodes de recerca d’informació. 

4.1. Revisió sistemàtica 

Amb l’objectiu de recopilar la informació i literatura existent relacionada amb la 

temàtica de treball, s’ha realitzat una revisió sistemàtica. Com s’ha esmentat amb 

anterioritat, aquesta és la metodologia que ha tingut més pes a l’hora de realitzar el treball 

present. Així doncs, s’han seguit tres fases fonamentals:  

 Realitzar una recerca documental dins les fonts d’informació escollides. 

 Seleccionar aquella literatura i documents que fossin útils i adients per a la 

temàtica de treball. 

 Analitzar la bibliografia escollida. 

En primer lloc, es van seleccionar les fonts d’informació on es cercaria la literatura. 

En relació a bases de dades, es van escollir Google Acadèmic, EBSCO i Dialnet. A més, 

donada la temàtica d’estudi, es va consultar la revista científica “Revista de Educación 

Social”, així com la pàgina web oficial d’Institucions Penitenciàries.  

A continuació, amb l’objectiu d’agilitzar la recerca bibliogràfica i acotar la literatura 

a l’objecte d’estudi, es van establir una sèrie d’equacions de recerca d’informació 

aplicables a les bases de dades: 

 Per a la recerca en castellà: 

o “Mujer” AND “discriminación” AND (“centro penitenciario” OR 

“prisión”) 

o “Delincuencia femenina” AND (“centro penitenciario” OR “prisión”) 

o “Sistema penitenciario” AND (“género” OR “mujer”) 

 Per a la recerca en català: 

o “Dona” AND “discriminació” AND (“centre penitenciari” OR “presó”) 
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 Per a la recerca en la “Revista de Educación Social”: 

o “Educación Social” AND “Centro penitenciario” 

 Per a la recerca a la pàgina web d’Institucions Penitenciàries, es va cercar de 

manera directa la “Ley Orgánica 1/1979, de 16 de septiembre, General 

Penitenciaria”. 

Una vegada es van establir les equacions de recerca, es van introduir a les bases de 

dades seleccionades. 

BASE DE DADES EQUACIONS DE RECERCA RESULTATS 

Google Acadèmic 

“Mujer” AND “discriminación” AND (“centro 

penitenciario” OR “prisión”) 
28.400 

“Delincuencia femenina” AND (“centro penitenciario” 

OR “prisión”) 
797 

“Sistema penitenciario” AND (“género” OR “mujer”) 10.200 

“Dona” AND “discriminació” AND (“centre 

penitenciari” OR “presó”) 
873 

Dialnet 

“Mujer” AND “discriminación” AND (“centro 

penitenciario” OR “prisión”) 
10 

“Delincuencia femenina” AND (“centro penitenciario” 

OR “prisión”) 
17 

“Sistema penitenciario” AND (“género” OR “mujer”) 61 

“Dona” AND “discriminació” AND (“centre 

penitenciari” OR “presó”) 
5 

EBSCO 

“Mujer” AND “discriminación” AND (“centro 

penitenciario” OR “prisión”) 
117 

“Delincuencia femenina” AND (“centro penitenciario” 

OR “prisión”) 
1 

“Sistema penitenciario” AND (“género” OR “mujer”) 7 

“Dona” AND “discriminació” AND (“centre 

penitenciari” OR “presó”) 
0 

Revista de Educación 

Social 
“Educación Social” AND “Centro Penitenciario” 2 
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Institucions 

Penitenciàries 

Ley Orgánica 1/1979, de 16 de septiembre, General 

Penitenciaria 
1 

TOTAL  40.491 

Taula 1. Equacions de recerca i resultats obtinguts en cada base de dades i/o revista (elaboració 

pròpia) 

Per altra banda, al llarg del treball s’han inclòs altres documents i literatura no 

provinents de la revisió sistemàtica. És a dir, s’ha recopilat una sèrie de literatura recollida 

i treballada al Grau d’Educació Social relacionada amb la temàtica d’estudi. Més 

endavant s’especifiquen quins són els documents inclosos des d’aquesta font 

d’informació. 

4.1.1. Criteris d’inclusió i exclusió 

En primer lloc, com s’ha mencionat amb anterioritat, es va realitzar la recerca en 

castellà i català, de manera que només es van seleccionar documents publicats en aquests 

idiomes. Tot i així, amb l’objectiu de poder ampliar la recerca, es van incloure també els 

documents publicats en anglès. Així doncs, aquest és el primer criteri de recerca (1). 

Degut a la totalitat dels documents i literatura apareguda en la cerca sistemàtica, es va 

establir un període de temps comprès entre l’any 2000 i 2019 (2).  

Pel que fa al tercer criteri (3), donat el gran nombre total de documents i literatura 

trobats a la base de dades Google Acadèmic i amb l’objectiu d’acotar la recerca, es va 

limitar al nombre dels 30 primers documents apareguts en la pàgina per a continuar la 

recerca. 

A continuació, es va aplicar l’opció de “text complet” en relació a la documentació 

presentada, descartant així aquells documents no disponibles de manera virtual, de 

manera que es conforma el quart criteri (4). 

Per altra banda, el cinquè criteri (5) aplicat és la relació dels documents amb la 

temàtica de treball, de manera que s’han descartat tots aquells que en el seu títol, resum 

o paraules clau diferissin del tema central. 

Finalment, es va dur a terme una lectura dels documents seleccionats i es varen 

descartar aquells que no donessin resposta als objectius del treball (6). 
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Així doncs, inicialment es van identificar un total de 40.491 documents, als quals es 

van aplicar els criteris d’inclusió i exclusió anomenats anteriorment. D’aquesta manera, 

es van seleccionar un total de 30 documents per a la seva lectura, dels quals 18 han estat 

inclosos en la revisió sistemàtica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representació gràfica del procés de recerca i selecció de documentació 
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castigo y domesticidad 
2007 Capítol llibre 

Mujeres y castigo: un enfoque socio-
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Bedriñana & Francisco 
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género? Una visión andaluza 

2013 Article Estudios penales y criminológicos Espanya 

Victor M. Martín 

Solbes & Eduardo S. 

Vila Merino 

Si nada cambia, todo continúa igual. La 

Educación Social y sus ausencias en el ámbito 

penitenciario 

2016 Article RES: Revista de Educación Social Espanya 

Estibaliz de Miguel 

Calvo 

Encarcelamiento de mujeres. El castigo 

penitenciario de la exclusión social y la 

desigualdad de género 

2014 Article 
Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria 

(Revista de servicios sociales) 
Espanya 

Estibaliz de Miguel 

Calvo 
Mujeres usuarias de drogas en prisión 2015 Article Praxis sociológica Espanya 

Francisco José del Pozo 

Serrano 

El enfoque diferencial de género en las 

intervenciones socioeducativas en ámbitos 

penitenciario 

2016 Article RES: Revista de Educación Social Espanya 

Concepción Yagüe 

Olmos 

Mujeres y prisión. Intervención basada en sus 

características, necesidades y demandas 
2007 Article 

Revista Española de Investigación 

Criminológica REIC 
Espanya 

Taula 2. Llistat d’articles inclosos en la revisió sistemàtica 
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AUTORS/ES TÍTOL ANY FORMAT REVISTA / LLIBRE CONTEXT 

Luis Vicente Amador 

Muñoz, Macarena 

Esteban Ibáñez, Rocío 

Cárdenas Rodríguez & 

María Teresa Terrón 

Caro 

Ámbitos de profesionalización del educador/a 

social 
2014 Article Revista de humanidades Espanya 

Lluís Ballester Brage, 

Andrés Nadal Cristóbal 

& Joan Alfred Amer 

Fernández 

Métodos y técnicas de investigación educativa 2014 Llibre 
Métodos y técnicas de investigación 

educativa 
Espanya 

María Dolores Juliano 

Corregido 

Excluidas y marginales. Una aproximación 

antropológica 
2004 Llibre 

Excluidas y marginales. Una 

aproximación antropológica. 
Espanya 

Jesús M. Pérez Viejo & 

Ana Montalvo 

Hernández 

Violencia de género: prevención, detección y 

atención 
2011 Llibre 

Violencia de género: prevención, 

detección y atención 
Espanya 

Taula 3. Llistat de documents inclosos en el treball extrets del Grau d’Educació Social 

 



4.1.2. Anàlisi de documents 

Una vegada es van seleccionar els documents, la següent passa fou fer una lectura en 

profunditat de cada un d’ells i sintetitzar la informació. 

4.2. Treball de camp 

4.2.1. Entrevistes 

Amb l’objectiu de complementar els resultats de la revisió sistemàtica i obtenir 

informació rellevant i vàlida d’acord al tema objecte d’estudi, s’han realitzat dues 

entrevistes: una de caire formal i una altra informal. La selecció de les persones 

entrevistades ha vingut condicionada per la realització de les pràctiques del Grau 

d’Educació Social al Centre Penitenciari de Mallorca, així com per la relació laboral 

d’ambdues amb el col·lectiu objecte d’estudi. A continuació es detalla amb profunditat. 

Entrevista semiestructurada 

En primer lloc, dins les situacions d’entrevista proposades per Ballester, Nadal i Amer 

(2014), la primera entrevista realitzada s’emmarca dins el grup de “entrevistes 

semiestructurades”, ja que s’ha dut a terme a partir d’un guió3 aplicat de forma flexible. 

Més concretament, es tracta del tipus “entrevista focalitzada”, donat que: 

 La persona entrevistada es considera un/a “informant qualificat/da” en relació a 

l’objecte d’estudi.  

 La persona entrevistadora ha analitzat i estudiat amb profunditat el tema central 

de la entrevista. D’aquesta manera, es tracta d’una entrevista centrada en una 

temàtica concreta. 

 En relació al punt anterior, el guió d’entrevista ha estat elaborat arrel de l’anàlisi 

de la documentació i literatura relacionada amb la temàtica de treball. 

 La entrevista s’ha centrat en la informació i experiència professional de la persona 

entrevistada, amb l’objectiu de complementar i/o contrastar la informació 

obtinguda a la revisió sistemàtica i altres qüestions. 

D’aquesta manera, l’únic criteri que s’ha tingut en compte a l’hora de seleccionar a la 

persona entrevistada ha estat la seva relació i contacte professional, actual o passat, amb 

el col·lectiu objecte d’estudi. Es va establir un primer contacte amb la persona 

                                                             
3 Vegeu Annex 1: Guió entrevista (Centre Penitenciari de Mallorca) 
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seleccionada, on es va exposar: motiu de l’entrevista, temàtica del treball/estudi i 

concertació de l’entrevista. Una vegada que aquesta va accedir a la realització de 

l’entrevista, va començar el procés de realització del guió d’aquesta, tenint en compte els 

resultats de la revisió sistemàtica. 

En relació al guió de l’entrevista, aquest està compost per preguntes obertes, amb 

l’objectiu d’evitar respostes dicotòmiques de sí/no i convidar a la persona a profunditzar 

sobre la temàtica.  

Arribat el dia de l’entrevista i abans de la realització d’aquesta, es va recordar a la 

persona entrevistada el motiu de la trobada i la temàtica i finalitat del treball. A més, es 

va garantir la confidencialitat de les respostes, així com l’anonimat4 de la persona 

entrevistada i es va realitzar un breu resum de les preguntes i els temes que es tractarien. 

Així doncs, es va dur a terme l’entrevista a les oficines del centre penitenciari i tingué 

la duració de 50 minuts, aproximadament. Per altra banda, donada la seguretat de l’àmbit 

penitenciari, la trobada no va poder ser gravada, pel que es van prendre notes a mà que 

posteriorment van ser transcrites a ordenador per a la seva anàlisi. 

Entrevista informal 

La segona entrevista es va dur a terme de manera informal, ja que es va donar de 

manera espontània i, per tant, no es va utilitzar un guió. De la mateixa manera que amb 

l’entrevista anterior, l’únic criteri per a la selecció de la persona entrevistada fou el 

contacte i relació professional, actual o passat, amb el col·lectiu objecte d’estudi. Tot i 

així, es va seguir una línia temàtica semblant al guió de la primera entrevista i es van 

prendre notes a mà. A més, es va garantir la confidencialitat de les respostes i l’anonimat5 

de la persona entrevistada.  

Així doncs, aquesta també es va dur a terme a les oficines del centre penitenciari, però 

tingué una duració de 30 minuts aproximadament. 

 

 

                                                             
4 Es referirà com a Enric a la persona entrevistada a l’entrevista estructurada. El nom és fictici, així com 

les dades que es proporcionin sobre aquesta persona, amb l’objectiu de preservar l’anonimat.  
5 Es referirà com a Joana a la persona entrevistada a l’entrevista informal.  
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4.2.2. Observació directa 

Com s’ha mencionat amb anterioritat, s’ha complementat la revisió sistemàtica amb 

la metodologia observacional, essent aquesta un dels elements primordials de la 

investigació científica (Ballester, Nadal i Amer, 2014). 

Així doncs, els criteris que s’han tingut en compte per a la observació han estat els 

següents: 

 Grau d’estructuració: observació estructurada. Prèviament a la posada en marxa 

de la tècnica, es va realitzar una fitxa d’observació6 amb l’objectiu d’establir els 

ítems que es volien observar. 

 Nivell d’encobriment: observació encoberta. Les persones objecte d’observació, 

en aquest cas les dones privades de llibertat del Mòdul 7 del Centre Penitenciari 

de Mallorca, no van ser informades de la investigació. 

 Grau de control de la situació: observació natural. No es va manipular ni alterar 

cap situació amb l’objectiu de provocar els resultats esperats. 

 Moment de l’observació: observació directa. La observació es va realitzar a temps 

real dins el mòdul, amb una durada de 4 dies.  

 Técnica de registre: observació personal. No es va utilitzar cap instrument, més 

que la fitxa d’observació, per a registrar els resultats.  

 Unitat d’observació: observació completa i observació molecular. Tot i que es va 

realitzar una fitxa d’observació com a instrument per a limitar les conductes o 

criteris objecte d’estudi, es va deixar un petit espai per a altres aspectes importants 

o a destacar durant la observació.  

Finalment, cal destacar que, segons la classificació d’Anguera (1994, citat a Ballester, 

Nadal i Amer, 2014) en relació al grau de participació que promou la persona que observa, 

s’ha dut a terme una observació no participant (externa) de Nivell 1. És a dir, la persona 

observadora i les persones observades no tenien relació. 

A continuació, s’exposen els principals resultats obtinguts dels documents i la 

bibliografia analitzada, així com de les entrevistes i la observació directa, que en el seu 

conjunt donen resposta als objectius plantejats. 

                                                             
6 Vegeu Annex 2: Fitxa d’observació 
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5. Resultats 

5.1. Delinqüència i criminalitat femenina 

Per a poder entendre de manera més profunda les diferents discriminacions que 

pateixen les dones privades de llibertat, cal fer referència abans al fenomen de la 

delinqüència i criminalitat femenina. Així doncs, és des d’aquest punt des d’on es creen 

les primeres desigualtats i concepcions que condicionaran el pas de les dones pel sistema 

penitenciari. 

En primer lloc, cal fer referència a la literatura existent relacionada amb la 

delinqüència i criminalitat femenina. D’aquesta manera, quan es parla tant d’aquest 

fenomen com de les presons femenines, es parla d’un camp invisibilitzat i abandonat, tot 

i que actualment està en creixement (Gallardo, 2019), de manera que les investigacions i 

bibliografia existents són escasses (De Miguel, 2015). A més, tal i com apunta Lorenzo 

(2002, p.174): “la consideración de la mujer delincuente como un ser anormal porque se 

aparta del rol atribuido socialmente ha impregnado de una falta de objetividad científica 

los estudios que se han realizado”.  

Així doncs, els models i les teories que han intentat donar explicació a aquest fenomen 

han creat una sèrie d’estereotips culturals i socials sobre les dones delinqüents o criminals 

que les han classificat i representat com a “perversions de la naturalesa femenina”, com 

a dones que “són i no són dones al mateix temps” (Ariza i Iturralde, 2017). D’aquesta 

manera, s’ha produït en la investigació criminològica un biaix androcèntric denominat 

“ceguera de gènere” (DAWN, 2006, citat a Gallardo, 2019). Per altra banda, la falta 

d’atenció i estudis de les presons femenines retro alimenta el desconeixement del perfil 

criminològic i social específic del col·lectiu en qüestió (Yagüe, 2007).  

Arrel de l’anterior informació, es pot intuir que sobre la dona delinqüent i/o criminal 

recauen una sèrie d’estereotips i estigmes que no sols remarquen i castiguen la comissió 

d’un acte delictiu, sinó que ho fan amb més força pel fet de que sigui una dona la que ho 

dugui a terme. En la mateixa línia, destaquen Mapelli, Herrera i Sordi (2013) el fet de que 

les dones són més criminalitzades pel seu sexe que per la infracció que cometen, més 

endavant es profunditzarà en aquest concepte. 
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Per altra banda, cal tenir en compte que els delictes principals pels quals les dones 

entren dins el sistema penitenciari són diferents als dels homes. D’aquesta manera, mentre 

que el sector femení està encapçalat per la tipologia de delictes contra la salut pública, la 

tipologia de delictes contra el patrimoni és la que lidera dins el sector d’homes privats de 

llibertat (Acale, 2017). Així mateix, Enric, amb experiència professional amb les dones 

privades de llibertat, apunta també als delictes contra la salut pública com a principal 

tipologia de delictes comesos per les dones, tot i que afirma al creixement d’altres 

tipologies com robatoris amb força, estafa o furts. En conseqüència, es destaca el caràcter 

menys violent i, de manera general, menys greu de la delinqüència femenina en 

comparació amb la masculina (Juanatey, 2018). 

Així doncs, de la mateixa manera en la que els delictes principals són diferents, els 

motius pels quals homes i dones delinqueixen també difereixen entre ells (Mapelli, 

Herrera i Sordi, 2013). En aquest sentit, Acale (2017, p.12) afirma que les raons que 

determinen una criminalitat o una altra són diferents: 

[...] la lectura de este dato puede justificarse diciendo que la criminalidad 

femenina, aunque sea escasa, obedece a causas estructurales que permanecen 

en el tiempo, mientras que las razones que justifican la criminalidad 

masculina no son “estructurales” a esa condición masculina y depende de 

otros factores más fácilmente motivables y, por ende, controlables. 

En la mateixa línia, destaquen Herrera i Expósito (2012) la comissió de delictes per 

part del col·lectiu femení, a diferència dels masculí, com a resposta a necessitats de 

supervivència.  

Seguint la mateixa línia, s’ha de destacar la influència patriarcal en la realització 

d’alguns delictes comesos per dones. Per exemple, es parla de “lleialtat de gènere”, com 

a l’assumpció de responsabilitat per part de la dona a favor del seu company sentimental 

(Mapelli, Herrera i Sordi, 2013). D’altra banda, Joana, amb experiència professional de 

feina amb les dones privades de llibertat, apunta també a la comissió de delictes per 

vinculació emocional per part del sector femení, fet que no es dóna amb tanta força en els 

seus companys homes. Per tant, es fa evident que el tractament que han de rebre els dos 

sectors haurà de ser diferencial i tenir com a punt de partida una perspectiva de gènere 

que pugui donar resposta a les necessitats de cada gènere pel que fa a rols i estereotips 
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relacionats. Dit en altres paraules, els programes i tractaments que es realitzin des dels 

centres penitenciaris hauran de tenir en compte quines són les característiques dels rols i 

estereotips que marquen un i altre gènere, de manera que la reeducació i reinserció, així 

com l’evitació de la reincidència, es dugui a terme des de tots els àmbits de la persona 

necessaris (Cervelló, 2006). 

En conclusió, es pot entendre que la discriminació comença inclús abans de l’entrada 

dins el sistema penitenciari: si no es realitzen estudis i investigacions de qualitat i 

actualitzades amb una perspectiva de gènere sobre la delinqüència i criminalitat femenina, 

així com dels diferents perfils i motius pels quals les dones cometen delictes, donar 

resposta a les diferents necessitats que presenta el col·lectiu serà una tasca més 

complicada. Així doncs, com afirmen Ariza i Iturralde (2017): “[...] la invisibilización de 

la mujer desviada y de la mujer reclusa trajo consigo el discurso y las prácticas penales y 

penitenciarias propias de la modernidad engañosa”, més endavant s’abordarà aquesta 

qüestió. 

5.1.1. Dona i delinqüent: doble càstig 

Com s’ha mencionat amb anterioritat, la societat no “castiga” de la mateixa manera 

als homes que a les dones que han comès un delicte, ja que sobre elles recau una 

estigmatització que no ho fa sobre ells. 

Així doncs, les dones etiquetades com a criminals o delinqüents són vistes pel conjunt 

de la societat com a doblement desviades i, per tant, es parla d’un “doble trencament”; en 

primer lloc, actuen en contra de les normes jurídiques i, per altra banda, en contra dels 

estereotips i rols de gènere que dicta la societat (Ariza i Iturralde, 2017). En la mateixa 

línia, Lorenzo (2002) apunta també a la doble marginalitat de la dona delinqüent: una 

derivada de la marginalitat de la delinqüència, en general, i una més específica que prové 

de la seva “condició de gènere”.  

En conseqüència, autores com Gallardo (2019) parlen de la doble condemna que ha 

de complir la dona que entra dins el sistema penitenciari. Aguilera (2011), per la seva 

banda, va una passa més enllà i apunta que les dones que entren a presó sofreixen una 

triple condemna: social, personal i penitenciària. És a dir, no sols fa referència a la 

transgressió de les normes jurídiques i socials, sinó que també parla dels sentiments de 

culpabilitat i les conseqüències emocionals, més accentuades en el sector femení que en 
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el masculí, que patirà aquest col·lectiu amb la seva entrada al sistema penitenciari 

(Aguilera, 2011). En la mateixa línia, són vàries les referències al sentiment de 

culpabilitat que s’accentua en les dones amb la seva entrada dins el sistema penitenciari 

com a causa del trencament dels rols tradicionals de cura dels i les altres (Yagüe, 2007), 

fet que es veu reafirmat per Enric quan apunta “las mujeres llevan el tema familiar peor 

que los hombres, ellos no lo acentúan tanto”. Dit en altres paraules, tenint en compte el 

rol tradicional de cuidadora i la separació familiar que implica l’entrada dins el sistema 

penitenciari, la culpabilitat en les dones privades de llibertat esdevé una de les 

característiques principals: 

La mujer presa va a sufrir un terrible desarraigo familiar con su ingreso en 

prisión, ya que en la mayoría de ocasiones su pérdida de libertad va a implicar 

la desintegración de la familia (hijos, esposos), puesto que eran ellas las que 

sostenían la unidad familiar. Esto último no siempre sucede si es el hombre 

el que entra en prisión, ya que son ellas las que mantienen el rol de 

“cuidadoras” (Aguilera, 2011, p.44). 

5.2. La dona dins el sistema penitenciari 

5.2.1. Perfil de les dones privades de llibertat 

Tot i que no es pot fer una única classificació del perfil de les dones privades en 

llibertat, hi ha una sèrie de característiques que predominen dins aquest sector. Seguint la 

investigació de Yagüe (2007), es destaca: 

 Elevada taxa d’analfabetisme. 

 Sobre representació de dones d’ètnia gitana i estrangeres. 

 Problemàtica de consum present en una gran part de la població, relació amb 

problemes de salut mental derivats del consum. 

 Falta d’habilitats socials i, per tant, competència social. 

 Història de vida marcada per episodis d’abusos sexuals, maltractament 

familiar, violència de gènere, abús de substàncies, falta d’afecte a la infància, 

etc. 

 Elevada taxa de fecunditat en comparació a la resta de la societat espanyola. 

En relació a aquesta qüestió i les entrevistes realitzades, cal destacar diversos 

aspectes. Enric afirma que no es pot fer un únic perfil d’usuària. Tot i així, destaca 
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diverses característiques que predominen: problema de toxicomanies, apunta a un 80% 

de dones amb aquesta problemàtica; analfabetisme, afirma que la gran majoria té un nivell 

bàsic d’estudis i que, en alguns casos, hi ha dones que han après a escriure i llegir dins la 

presó; problemes de conducta; sobre representació de minories ètniques, estableix 

aproximadament un 20% d’ètnia gitana i un 10% de persones estrangeres, destacant les 

d’origen nigerià i sud-americà; petita taxa de dones amb problemàtica de salut mental. A 

l’observació sistemàtica realitzada es tornen a confirmar aquestes característiques 

comuns en relació a: alta representació de minories ètniques, essent la més present la ètnia 

gitana; indicadors com l’envelliment prematur o una precària salut bucodental que poden 

ser entesos com a conseqüència d’una problemàtica de consum; presència de 

problemàtica de salut mental, donat que un petit número de dones participen en un 

programa per a persones amb aquesta característica.  

Per la seva banda, Joana fa referència al perfil que es presenta al Mòdul de Respecte 

mixte. Així doncs, la diferència principal és que, per a entrar dins el mòdul, és precís no 

presentar una problemàtica de consum; d’aquesta manera, es fa una analítica prèvia a 

l’ingrés o traspàs. La persona entrevistada remarca el fet de que una vegada el consum no 

està present, el perfil es torna més normalitzat. Per tant, el perfil difereix si es tracta d’un 

mòdul únicament per a dones o un mòdul de respecte mixte.  

5.2.2. Discriminació formal 

Si es posa atenció en el tractament que reben les dones des de les institucions 

penitenciàries, pel que fa al reglament penitenciari i els models d’actuació dissenyats, es 

pot veure com aquestes tenen un caire proteccionista i paternalista, reforçant així les 

desigualats de gènere (Almeda, 2007).  

Abans de profunditzar dins la normativa i legislació penitenciària, cal fer referència 

a la discriminació per raó de sexe dins el sistema judicial. Tenint en compte la doble 

transgressió de la que s’ha parlat amb anterioritat en el cas de la dona que ha comés un 

acte delictiu, es destaca l’estudi realitzat per Fernández Villanueva, Fernández Cantero i 

Orto Poveda (1988, citat a Herrera i Expósito, 2010). En aquest sentit, l’estudi remarca la 

influència que tenen els estereotips i rols de gènere en la major duresa de la resposta 

judicial en el cas de les dones. De la mateixa manera, Carlen i Worrall (2004, citat a Ariza 

i Iturralde, 2017) destaquen la construcció de les respostes penals front les conductes 
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desviades del sector femení a través d’estereotips de la dona i la feminitat, que 

contribueixen a la seva opressió. 

Així doncs, en relació a la normativa i legislació penitenciària, cal destacar, en primer 

lloc, l’article 16 de la Llei Orgànica 1/1979, de 26 de setembre, General Penitenciària fa 

referència a la separació i classificació de les persones ingressades: 

a) Los hombres y las mujeres deberán estar separados, salvo en los supuestos 

excepcionales que reglamentariamente se determinen.  

b) Los detenidos y presos estarán separados de los condenados y, en ambos 

casos, los primarios de los reincidentes.  

c) Los jóvenes, sean detenidos, presos o penados, estarán separados de los 

adultos en las condiciones que se determinen reglamentariamente.  

d) Los que presenten enfermedad o deficiencias físicas o mentales estarán 

separados de los que puedan seguir el régimen normal del establecimiento.  

e) Los detenidos y presos por delitos dolosos estarán separados de los que 

estén por delitos de imprudencia. 

Tot i així, en el cas del sector femení, la realitat és una altra: les dones viuen la seva 

condemna juntes, quasi sempre, sense estar separades per motius d’edat, classificacions, 

salut mental, etc. És a dir, donat que les dones internes representen una minoria percentual 

de la població reclusa, la classificació es torna gairebé impossible (Acale, 2017). Per tant, 

es pot entendre que es duu a terme una homogeneïtzació del perfil i el fenomen de la dona 

privada de llibertat. La insuficient classificació ha estat confirmada en la observació 

sistemàtica realitzada: s’observen grans diferències d’edat, trobant així dones joves, 

dones en edat adulta i dones de la tercera edat; presència i convivència de dones amb 

absència i d’altres amb presència problemàtica de salut mental; diferents perfils i fases de 

normalització; etc. 

En conseqüència, es produeix una massificació dins els mòduls de dones (Lorenzo, 

2002) i una discriminació formal, ja que els models d’actuació estan dissenyats per a un 

perfil masculí, donada la seva gran representació dins el sistema penitenciari (Yagüe, 

2007). Tenint en compte aquestes dades, el sector femení es veu limitat a l’hora d’accedir 

a mòduls terapèutics exclusivament per a elles, ja que en la seva gran majoria estan 

destinats al sector masculí o es donen de manera mixta (Yagüe, 2007). L’amuntegament 
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com a conseqüència de la insuficient classificació de les dones privades de llibertat es 

constata en la observació sistemàtica, tot i que en les entrevistes realitzades s’engloba el 

fenomen al conjunt de la població penitenciària.  

Seguint en la mateixa línia, l’article 12 de la mateixa llei estableix: “en todo caso, se 

procurará que cada una cuente con el número suficiente para satisfacer las necesidades 

penitenciarias y evitar el desarraigo social de los penados”, fent referència a la ubicació 

dels establiments penitenciaris. Altra vegada, seguint a Cervelló (2006),  l’acompliment 

de l’article es torna difícil tenint en compte la relació entre el baix percentatge de dones 

per província, el nombre de presons exclusives per a elles i la difícil classificació 

resultant. 

En relació a la falta de classificació del sector femení en els centres penitenciaris i 

tenint en compte l’article 12 anteriorment esmentat, cal fer referència a la 

“incompatibilitat” de dues o més persones privades de llibertat com a font de noves 

discriminacions accentuades en el sector femení. Durant la realització de l’observació 

sistemàtica es va parar atenció en aquest fenomen: una, dues o més persones privades de 

llibertat poden tenir incompatibilitats amb altres persones en les mateixes condicions, fet 

que es tradueix en la impossibilitat de que, per exemple, acompleixin condemna dins el 

mateix mòdul o estiguin en el mateix edifici; en conseqüència, el funcionariat i el sistema 

s’han d’encarregar de que les parts implicades no tinguin oportunitat de coincidir pel que 

al tema físic respecta. Així doncs, mentre que en el cas dels homes aquest fenomen té 

fàcil solució com traslladar a una de les parts a un mòdul o departament diferent, pel que 

fa a les dones aquest es converteix en un element discriminador més. És a dir, en el cas 

de que dues o més dones tinguin incompatibilitat entre elles, les possibilitats es redueixen: 

Enric assenyala que, en cas de que sigui impossible un trasllat o canvi de mòdul dins el 

mateix centre penitenciari, es pot arribar a realitzar un trasllat o canvi a un altre centre 

penitenciari diferent. 

Així doncs, com remarca Gallardo (2019), la principal causa de discriminació que 

sofreixen les dones privades de llibertat és la diferència en el nombre d’homes i dones 

dins presó. És des d’aquí, doncs, des d’on es donen diferents discriminacions i 

desigualtats que es justifiquen en el gran percentatge d’homes dins centres penitenciaris 

en comparació al de dones, més endavant es profunditzarà dins aquesta qüestió. 
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Per altra banda, l’article 38.2 fa referència a la permanència de fills o filles amb la 

mare, si així està establert, posant de màxim l’edat de tres anys del o la menor. Tot i que 

també existeix la possibilitat de centres penitenciaris mixtes i mòduls familiars, cal 

destacar el reconeixement únic que es fa a les internes mares, i no als interns pares, del 

rol tradicional de cura i cuidadora (Acale, 2017). 

La reproducció dels rols tradicionals que emmarquen a la dona dins la cura de les 

tasques domèstiques es torna a reproduir en l’article 82.2 del Reglament Penitenciari quan 

parla de les dones classificades en tercer grau (Acale, 2017): “cuando se acredite que 

existe la imposibilidad de desempeñar un trabajo remunerado en el exterior, pero conste, 

previo informe de los servicios sociales correspondientes, que va a desempeñar 

efectivamente las labores de trabajo doméstico en su domicilio familiar”. A més, destaca 

Acale (2017), tot i que es parla de dones ja classificades en tercer grau, l’article pot influir 

en la concessió del grau.   

D’aquesta manera, autores com Gallardo (2019) i Juanatey (2018) exposen que la 

legislació i normativa penitenciaria no fa referència a les peculiaritats del perfil de la dona 

privada de llibertat, les seves necessitats o les seves característiques i, quan ho fa, reafirma 

i reprodueix els rols de gènere tradicionals. 

5.2.3. Dones a espais creats per i per a homes 

Com s’ha esmentat amb anterioritat, el nombre reduït de dones dins els centres 

penitenciaris és la base des d’on es creen les altres discriminacions i desigualtats a les que 

es veuen sotmeses. En aquest sentit, es parla de les presons com a zones de protagonisme 

masculí, de manera que es pot afirmar que es tracta d’un “sistema diseñado, construido y 

gestionado fundamentalmente por hombres y para hombres (Mapelli, Herrera i Sordi, 

2013)”. D’aquesta manera, es fa necessari fer referència als centres penitenciaris, en 

general, i les seves infraestructures.  

Com a conseqüència del reduït percentatge de dones dins el sistema penitenciari, el 

nombre de centres penitenciaris destinats a homes difereix considerablement dels 

exclusius per a dones (Juanatey, 2018). D’aquesta informació se’n poden extreure dues 

conclusions: les dones privades de llibertat compleixen, en la seva gran majoria, 

condemna dins presons d’homes i, a més, es veuen obligades a fer-ho totes juntes, com 

s’ha destacat anteriorment. Amb tot això, a les presons masculines es creen o destinen 
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infraestructures o mòduls per al sector femení i, com a resultat, es produeix un 

amuntegament i massificació dels mòduls destinats al sector femení (Lorenzo, 2002). 

Per altra banda, la falta d’infraestructures provoca també, com s’ha esmentat abans, 

que no es dugui a terme l’article 12 de la Llei Orgànica 1/1979, de 26 de setembre, 

General Penitenciària. Aguilera (2011) apunta a aquest desarrelament i desintegració 

familiar i social a la que es veu sotmès el sector femení en algunes ocasions donat que els 

departaments o mòduls per a dones no estan presents en tots els centres penitenciaris, així 

com tampoc en tots s’admeten nins/es. 

Pel que fa a les instal·lacions, Juliano (2009) les qualifica de “pitjors” que les del 

sector masculí i posa sobre la taula la falta d’interès per millorar-les. Mapelli, Herrera i 

Sordi (2013), per la seva part, es refereixen als espais ocupats per dones, generalment, 

com a: improvisats, oportunistes, regit per necessitats organitzatives, amb una manca 

inversió financera en la seva construcció i mal acomodat dins l’àmbit de les macro 

presons masculines. En la mateixa línia, Ariza i Iturralde (2017, p.746) sostenen: 

Los escasos recursos asignados para la creación, adecuación y mantenimiento 

de los establecimientos penitenciarios femeninos plantean una cuestión 

adicional de distribución de los recursos del sistema penitenciario y 

carcelario, en la cual la adaptación y creación de una infraestructura especial 

para la reclusión de mujeres ocupa el último lugar en la agenda de prioridades 

de una política penitenciaria agobiada por la presión del hacinamiento 

masculino. 

D’altra banda, es destaquen altres discriminacions i desigualtats pel que fa a les 

instal·lacions, infraestructures i el seu ús com, per exemple, l’accés més restringit en 

relació a les instal·lacions comuns del centre penitenciari pel que fa al seu ús (Aguilera, 

2011) i pitjors condicions, en comparació al sector masculí, habitacionals i de salubritat 

(Ariza i Iturralde, 2017). 

5.2.4. Formació, ocupació i activitat: escassa i sexista 

Una vegada s’ha profunditzat en matèria de delinqüència femenina, legislació 

penitenciària i infraestructura destinada al sector femení, es fa necessari veure quins 
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programes, formacions, tallers i activitats laborals se’ls ofereix i quines són les principals 

desigualtats o discriminacions en aquest àmbit. 

Així doncs, per una banda, es farà referència a la formació i ocupació (activitats 

laborals). En aquest sentit, són vàries les autores que denuncien el sexisme i la desigualtat 

de possibilitats tant de formació com d’ocupació del col·lectiu femení vers al masculí, 

existint, fins i tot, una bretxa salarial entre ambdós gèneres en relació a les tasques i 

treballs realitzats dins el centre penitenciari (Cervelló, 2006; Ribas Mateos, Almeda i 

Bodelón, 2005, citat a Juliano, 2009).  

Seguint la mateixa línia, Aguado Correa (2012, citat a Gallardo, 2019) apunta també 

a la nul·la o limitada accessibilitat de les dones a la formació per a l’ocupació de 

professions d’alta insertabilidad. A més, quan es parla de presons de dones, el que 

caracteritza els tallers productius és: manca oferta, més duresa, baixa remuneració i el fet 

de que, en ocasions, es tracta de tallers que han estat rebutjats en les presons masculines 

(Aguilera, 2011). En un estudi realitzat a la presó de Brians a Catalunya, Almeda (2007) 

matisa també l’escassa, però creixent, oferta d’activitats i programes de formació, així 

com el reforç sobre el rol social i domèstic de la dona en els que s’ofereixen. Per la seva 

banda, Mapelli, Herrera i Sordi (2013) en els resultats d’una investigació realitzada als 

centres penitenciaris d’Andalusia exposen: les dones s’involucren en major proporció en 

activitats laborals que els homes, tot i que els cursos de formació professional que 

s’ofereixen i es demanden, com per exemple costura o neteja, continuen la reproducció 

dels rols de gènere. Com a conseqüència de la reproducció de la tasca domèstica en el 

sector femení, la preparació per a una futura reinserció laboral allunyada de la llar es torna 

gairebé impossible (Aguilera, 2011). 

Per altra banda, pel que fa als programes i tractaments, així com als tallers i activitats, 

destinats a la població reclusa, es torna fer referència al protagonisme de l’home dins el 

sistema penitenciari com a font d’altres discriminacions: “en la medida en que la 

población penitenciaria es eminentemente masculina, los programas y actividades se 

crean y desarrollan para esta población masculina (Acale Sánchez, 2012, citat a Gallardo, 

2019)”. Per tant, com senyala Gallardo (2019) es dóna una masculinització i feminització 

de les eines i activitats reinsertadores o ocupacionals. A més, destaca Aguilera (2011) la 

falta d’integració de la perspectiva de gènere en els programes de tractament; per 

exemple, s’han d’atendre les diferències de gènere en l’àmbit de les drogodependències, 
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ja que l’estigmatització, el cicle vital o l’estupefaent consumit variarà en funció del gènere 

de la persona. En aquest sentit, la qualitat de l’atenció en el tractament de 

drogodependències baixa en el sector femení (Defensor del Pueblo Andaluz, 2006, 

Martínez-Cordero, 2008, Delgado Pérez, 2008, citat a Añaños-Bedriñana i Jiménez-

Bautista, 2016). 

En relació als programes i tractaments correccionals i post penitenciaris es destaquen 

també diverses desigualtats. Partint de l’oferta reduïda de programes rehabilitadors 

(Almeda, 2007), la gran majoria estan orientats a evitar la reincidència de les persones 

privades de llibertat. Tot i així, un dels principals problemes és l’observació de factors de 

reincidència d’una persona reclusa “tipo” (és a dir, home) i no en la consideració dels 

riscs desglossats per a cada gènere (Mapelli, Sordi i Herrera, 2013). Així mateix, els rols 

i estereotips de gènere tornen a marcar la línia de treball amb les dones privades de 

llibertat: “[...] ya es un lugar común constatar que los programas de rehabilitación en las 

prisiones de mujeres suelen apuntar al desarrollo de actitudes que se consideran propias 

de las mujeres (Carlen, 1983, Dobash, Dobash i Gutteridge, 1986, Devlin, 1998, citat a 

Ariza i Iturralde, 2017)”. 

En conseqüència, autors i autores com Añaños-Bedriñana i Jiménez-Bautista (2016), 

Ariza i Iturralde (2017) i Acale (2017) destaquen el gran percentatge de fracassos en els 

tractaments, la baixa representació femenina en els programes, el desconeixement dels 

factors estructurals que influeixen en les raons o motius pels quals les dones cometen un 

acte delictiu i, per tant, el tall sexista i desigualitari dels programes. 

Pel que fa a les entrevistes realitzades, es confirmen els resultats obtinguts, tot i que 

es troben diferències entre una i altra: 

 En relació a Enric, es destaca la falta d’oportunitat de participació i ofertes de 

programes pel que fa al sector femení. Per exemple, afirma que el programa 

d’abusos sexuals no s’ofereix al col·lectiu de dones. En relació a la formació 

planteja l’analfabetisme com a principal obstacle per a l’accés a formacions 

professionals; mentre que pel que fa a l’ocupació afirma que de cada vegada més 

les oportunitats per a treballar dins el centre penitenciari s’estan igualant, tot i que 

es reforça la masculinització i feminització de les ofertes laborals. A més, afirma 
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que, en grans ocasions, són les dones mateixes les que fan una demanda 

d’activitats que continuen els estereotips femenins, com ara per exemple costura. 

 En relació a Joana, la situació canvia considerablement. La persona entrevistada 

fa referència als tallers, programes i ocupacions realitzades des del Mòdul de 

Respecte mixte, on és de caràcter obligatori ocupar el temps lliure en les diferents 

activitats ofertes dins el mòdul (ceràmica, costura, lectura, anglès, educació física, 

etc.). 

 Pel que fa a l’observació sistemàtica, no s’han obtingut resultats significants en 

relació a programes, formació i activitats ofertes.  

Tot i així, és cert que s’han posat en marxa programes que tenen com a base la 

perspectiva de gènere, aquests són, entre d’altres: el “programa de acciones para la 

igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito penitenciario (SGIP, 2009, citat a Mapelli, 

Herrera i Sordi, 2013); el “programa de prevención de violencia de género para las 

mujeres en Centros Penitenciarios”, també denominat “Ser mujer.eS” (SGIP, 2011, citat 

a Acale, 2017); o les famoses “Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las 

reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes”, comunament 

conegudes com “Reglas de Bangkok” (Assamblea General de las Naciones Unidas, 2011, 

citat a Acale, 2017). Així doncs, tenint en compte els objectius del present treball, no és 

profunditzarà dins el contingut i el treball dels programes, però sí es necessari destacar, 

per exemple, l’evolució dispar de la implementació del programa “Ser mujer.eS”: tant el 

número de dones participants com el de centres penitenciaris que el duen a terme ha variat 

considerablement des de l’any 2012 al 2016 (Gallardo, 2019), aquest fet es veu recolzat 

per Enric quan apunta que en el darrer any, a diferència de l’anterior, el programa no s’ha 

dut a terme. 

5.2.5. Sancions i mesures de control  

A mode d’introducció i tenint en compte tota la informació exposada al llarg del 

document, Gallardo (2019, p.682) senyala: 

El sistema de infracciones y sanciones funciona cuando se incumplen algunas 

de las reglas de conducta. En un principio, dado que la mujer en libertad 

comete menos delitos y estos, además, son menos graves, podríamos pensar 

que las mujeres presas serán menos sancionadas. Sin embargo, no es así. Ellas 

son más sancionadas que los hombres, [...]. 
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Així doncs, es podria pensar també que un dels motius pels quals les dones privades 

de llibertat tenen més sancions és la insuficient o impossible classificació en els mòduls 

o instal·lacions condicionades (Gallardo, 2019), conseqüència del reduït percentatge que 

presenten en el total de la població penitenciària, tractat en anteriors apartats. Tot i que 

podria ser una opció, són varis i vàries els i les autores que posen la mirada en els models 

de comportaments i conductes establerts i acceptables per les societats patriarcals sobre 

el gènere femení i el gènere masculí com a causa del major control i sancions rebudes pel 

col·lectiu de dones privades de llibertat. 

Per una banda, el fet de que la gran majoria de dones compleixin la seva condemna 

a mòduls o instal·lacions aclimatats dins centres penitenciaris masculins duu com a 

conseqüència l’aplicació de mesures de control i vigilància existents dins aquests centres 

per al total de la població penitenciària (Aguilera, 2011). Dit en altres paraules, s’apliquen 

aquestes mateixes mesures, creades per a un perfil criminològic masculí, a les dones 

privades de llibertat; deixant de banda, una vegada més, les diferències existents entre un 

i altre gènere. A més, tot i que està comprovada la baixa conflictivitat penitenciària de la 

dona (Cervelló, 2006; Mapelli, Herrera i Sordi, 2013), cal fer referència a la gairebé nul·la 

classificació com a font de tensions i conflictes en el sector femení (Aguilera, 2011). Per 

tant, resulten excessius i innecessaris els controls i mitjans de seguretat aplicats de manera 

indiscriminada a homes i dones, tenint en compte les diferències criminològiques entre 

ambdós (Cervelló, 2006). 

Per altra banda, com afirma Aguilera (2011): a les dones se’ls exigeix, en comparació 

amb els seus companys homes, més docilitat i submissió de manera que les conductes o 

comportaments, considerats desviats, antisocials o disruptius de manera subjectiva pel 

funcionariat dels centres penitenciaris, es sancionen amb més duresa. En la mateixa línia, 

Mapelli, Herrera i Sordi (2013), en els resultats d’una investigació realitzada en els 

centres penitenciaris d’Andalusia, fan referència al doble llindar de tolerància pel que fa 

a les actuacions i comportaments d’unes i uns altres. Així també ho confirmen els resultats 

de la investigació duta a terme per Almeda (2007): tot i que alguns resultats de les 

entrevistes realitzades reforcen la falsa conflictivitat i disruptivitat de la dona privada de 

llibertat amb arguments sexistes i estereotipats, es destaca la resposta que afirma que les 

dones tenen més parts i sancions perquè la mateixa conducta es tolera menys pel simple 

fet de ser dona. 
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Finalment, recollint la idea de Gallardo (2019), sobre la classificació i les raons del 

nombre de sancions imposades a les dones, “todo apunta a que el ideal de mujer sumisa 

de la sociedad ha permeabilizado y calado dentro de los muros”. Així doncs, es fa evident 

la desigualtat i desmesura pel que fa al control i vigilància exercida des del sistema 

penitenciari sobre el col·lectiu de dones privades de llibertat. 

5.2.6. Salut i sobre medicació 

Malgrat l’apunt de Yagüe (2007, citat a Gallardo, 2019), sobre l’atenció efectiva en 

la maternitat i assistència mèdica de les dones privades de llibertat, autors com Ariza i 

Iturralde (2017) remarquen i separen les necessitats en l’àmbit de salut d’homes i dones, 

essent aquestes diferents per uns i per les altres, així com la deficient atenció que rep el 

sector femení en aquest aspecte. En aquest sentit, en el present treball es posarà atenció 

en el fenomen més recurrent: l’ús excessiu de medicació. Així doncs, com recorden 

Aguilera (2011) i Almeda (2007), el fenomen de la sobre medicació en el sector 

penitenciari femení està comprovat. Pel que fa a l’observació sistemàtica, es comprova el 

gran percentatge de dones privades de llibertat que fan ús d’algun medicament. 

Entre els factors i motius pels quals es dóna aquest fenomen es destaquen: 

 Estereotips de gènere que marquen el fet de que les dones, per naturalesa, són mes 

propenses que els homes a patir una malaltia mental, l’estereotip de que les dones 

són més depressives, més “histèriques” o més sensibles, etc. (Aguilera, 2011). 

 Rols i estereotips en vers a la delinqüència i criminalitat femenina. Almeda, 

(2007) destaca l’existència del subministrament excessiu de medicació per a 

tranquil·litzar i calmar l’agressivitat de les dones construït sobre l’estereotip de la 

dona “conflictiva” dins l’estudi realitzat al centre penitenciari de Brians, de fàcil 

extensió a altres centres penitenciaris. 

 Medicació com a mecanisme de control de la població penitenciària (Aguilera, 

2011). Una de les conseqüències de l’excessiu control i vigilància sobre el 

col·lectiu de dones privades de llibertat és la sobre medicació, com a mecanisme 

d’evitació de conflictes i disputes. En la mateixa línia, Mapelli, Herrera i Sordi 

(2013) afirmen que “el control extremo de la mujer se obtiene a partir de su 

aislamiento, homogeneización, disciplina y medicalización”, factors tractats amb 

anterioritat.  
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 La medicació com a forma de fer més amenes i alleugerir les preocupacions i 

penes que suposa acceptar i afrontar els problemes d’estar privada de llibertat i el 

pas dins un centre penitenciari (Almeda, 2007). 

Com a conseqüència, s’aplica una sobre medicació sobre un gran percentatge de dones 

privades de llibertat que actua vers la seva salut, tant mental com física, i dificulta els 

processos de reinserció futurs (Aguilera, 2011). A més, es reforça la dependència 

d’aquestes dones i es minva la seva capacitat d’autocura, així com es nega, en certa 

manera, la seva responsabilitat per encarar els seus problemes (Almeda, 2007). 
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6. Conclusions 

A través d’una revisió sistemàtica i l’anàlisi de la literatura i bibliografia existent i la 

realització de dues entrevistes i una observació directa, s’ha realitzat una anàlisi sobre el 

fenomen de la dona dins el sistema penitenciari i les discriminacions i desigualtats que 

s’accentuen i a les quals es veu sotmesa pel fet de pertànyer al gènere femení. La situació 

desigual en la que es troba la dona dins el sistema penitenciari s’evidencia, actuant aquest 

de manera paternalista i proteccionista i, com a conseqüència, reproduint i intensificant 

les desigualtats de gènere donades dins la societat (Gallardo, 2019). Així doncs, després 

d’haver realitzat l’anàlisi i exposició dels resultats obtinguts, s’extreuen una sèrie de 

conclusions vers la informació obtinguda. 

En primer lloc, es destaca la necessitat d’incloure la perspectiva de gènere com a marc 

d’actuació en el conjunt d’accions, programes i activitats del sistema penitenciari amb 

l’objectiu de minimitzar, en la mesura que sigui possible, els impactes i desigualtats 

creades des de la societat patriarcal (Cervelló, 2006). De la mateixa manera, De Miguel 

(2014) senyala en relació a la revisió d’estudis que interrelacionen presó i dona des d’una 

perspectiva de gènere: “parece indicar que no se puede seguir obviando la necesidad de 

una comprensión específica, con las herramientas, teóricas y metodológicas de los 

estudios de género, que desvele las particularidades, carencias y problemas que afectan a 

las mujeres presas”. 

En segon lloc, arrel de les entrevistes realitzades, es destaca la necessària formació en 

matèria de gènere del personal professional dels centres penitenciaris que el permeti 

entendre els processos d’exclusió i marginació social i la diferència de conseqüències per 

a un i altre gènere i, com a conseqüència, el doti de coneixements, eines i recursos per 

actuar vers ells i no amb ells. De la mateixa manera, Gallardo (2019) senyala la necessitat 

de dotar al conjunt de professionals del sistema penal i penitenciari de sensibilitat, 

formació i especialització pel que a matèria de gènere es refereix. Més enllà, la mateixa 

autora posa de manifest la necessitat d’educar al conjunt de la societat en matèria de 

gènere i afirma que “no tiene sentido educar en igualdad dentro de los muros para que al 

salir se encuentren con las mismas trabas sexistas que les impidieron desarrollarse 

(Gallardo, 2019)”. 
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En tercer lloc, són varis i vàries les autores que apunten a l’ús de mesures alternatives 

a la pena de presó com a manera d’evitar les conseqüències que tindrà sobre la dona 

l’entrada i pas per un centre penitenciari. Així, Juanatey (2018) denúncia l’ús excessiu i, 

en ocasions, no justificat de la pena privativa de llibertat en el sector femení tenint en 

compte la manca de gravetat, entre d’altres, en el conjunt de delictes principals pels quals 

entren dins el sistema penitenciari. Així doncs, s’apel·la a l’ús de mesures alternatives, 

manco negatives i desesctructurants, tipificades en la normativa i legislació penitenciaria 

com per exemple: localització permanent i treballs en benefici de la comunitat (Juanatey, 

2018), unitats dependents o controls per mitjans telemàtics (Cervelló, 2006); arrest 

domiciliari o promoure la concessió del tercer grau per a dones que viuen amb els seus 

fills i/o les seves filles en habitatges o comunitats normalitzades (Herrera i Expósito, 

2010). D’aquesta manera, seguint l’afirmació de Juanatey (2018) “quizás no se trate tanto 

de establecer nuevas normas como de aplicar debidamente las que ya tenemos”, cal una 

promoció i lluita real per alternatives que no desarrelin a la dona del seu context familiar 

i social i la dotin de recursos i eines que l’apoderin i promoguin la seva autonomia. 

Així doncs, el sistema penitenciari actua com un agent més discriminador de gènere, 

produint que el pas de la dona per ell estigui caracteritzat per discriminacions i desigualtat 

d’oportunitats pel que fa als recursos materials, humans i econòmics; en conseqüència, es 

reforcen els rols de cura i estereotips de submissió vers la dona que la desmarquen i 

castiguen amb més duresa que al seu company home. Per tant, és urgent la perspectiva de 

gènere dins aquest sector, on la dona es situa com un dels col·lectius més vulnerables, 

així com la promoció de mesures que evitin la consecució de dobles i triples 

discriminacions i apostin per una reeducació i reinserció real en el marc d’una societat 

igualitària. 

D’aquesta manera, es fa necessari fer referència a l’Educació Social Penitenciària i la 

figura professional del i l’educadora social dins aquest àmbit. En primer lloc, es defineix 

l’Educació Social Penitenciària com: 

La acción socioeducativa de la Administración Penitenciaria y, 

fundamentalmente, de entidades públicas y privadas, durante el tiempo de 

internamiento penitenciario, semilibertad y libertad definitiva; mediante 

programas y acciones individualizados o grupales desarrollados por 

educadores/as (especialmente no penitenciarios), favoreciendo la 
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recuperación, reeducación, reinserción sociolaboral y socialización para la 

reincorporación a su comunidad (Del Pozo i Mavrou, 2010, citat a Del Pozo, 

2016, p.110) 

De la definició anterior es destaca la importància de la figura de l’educador o 

educadora qualificada com a tal dins l’àmbit penitenciari, fet que es constata en 

l’observació i les entrevistes realitzades: les persones que ocupen el càrrec d’educador/a 

dins els mòduls són funcionaris/àries que han arribat al càrrec per promoció interna. Per 

altra banda, destaquen Martín i Vila (2016) la importància de les intervencions des de 

l’educació social dins l’àmbit penitenciari, ja que és en aquest on es concentra un gran 

percentatge de població amb carències formatives, educatives o laborals, entre d’altres. 

D’aquesta manera, l’educador o educadora social dins l’àmbit penitenciari esdevé 

una figura clau dins el procés de reeducació i reinserció de les persones privades de 

llibertat, cercant i treballant per apoderar-les i promoure el seu desenvolupament integral 

(Martín i Vila, 2016). 

En conclusió, tenint en compte la situació de la dona dins el sistema penitenciari i la 

importància del treball des de l’educació social dins aquest, pareix inevitable la necessitat 

d’implementar llocs de treball que possibilitin als i les professionals de l’educació social 

un millor accés pel que fa al treball dins el sistema penitenciari. En conseqüència, es 

podran posar en marxa programes, tractaments i activitats que promoguin un apoderament 

del sector femení des de l’àmbit penitenciari, donant resposta a les diverses necessitats 

que presenten i tenir sempre com a punt de partida una perspectiva de gènere.  
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8. Annexos 

Annex 1. Guió entrevista (Centre Penitenciari de Mallorca) 

Pre-entrevista 

 Presentació de l’entrevistadora. Agraïment. Contracte de confidencialitat. 

Confirmació de l’anonimat. 

 Explicació de la finalitat i objectiu de l’entrevista. 

Entrevista 

 Presentació: estudis, estudis en matèria de gènere, trajectòria professional dins el 

sistema penitenciari. 

o Feina que realitza actualment al mòdul de dones. 

 Quins són els diferents perfils de les dones que entren dins el sistema penitenciari? 

 Quines són les principals necessitats de les dones dins aquest context? 

o Es dóna resposta? 

 Com creus que viuen les dones el fet d’estar privades de llibertat? 

o Com creus que viuen la ruptura amb els seus projectes de vida, família, fills/es, 

feina...? 

 Quins tallers/activitats/formacions els hi ofereixen? 

o Quina és la seva demanda? 

o Creus que els serveixen per a quan surten en llibertat? 

o Es duu a terme el programa SER MUJER.ES? 

 La manera de treballar és la mateixa amb homes que amb dones? 

o Principals diferències/similituds 

 Creus que el sistema penitenciari tracta/actua igual amb les dones que amb els homes? 

o Com és el tracte del personal professional amb les internes? 

o Què penses de la classificació de les dones dins el centre penitenciari (MdR i 

M7)? 

 Creus que és necessària una formació en matèria de gènere per a tots i totes les 

professionals que facin feina amb dones? 

 Com/què milloraries del mòdul/la teva feina? 

Post-entrevista 

 Agraïment per la col·laboració. Disposició d’ambdues parts per a l’adquisició de més 

informació si es requereix en un futur. 
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Annex 2. Fitxa d’observació 

FITXA D’OBSERVACIÓ MÒDUL 7 (DONES) CENTRE PENITENCIARI DE 

MALLORCA 
Data: 

Característiques demogràfiques  Aspecte físic (no excloent) 

Alta presència minories ètniques  Roba bruta / rompuda  

Presència problemàtica de salut mental  Pel, cara, extremitats, etc. brutes  

Grans diferències d’edat  Envelliment prematur  

Embaràs  Salut bucodental precària  

Altres:  Altres:  

  

Espai físic (1: bon estat, 2: acceptable, 3: mal 

estat) 
Ambient intramodular (explicar breument) 

Mobiliari 

1 

 

2 

3 

Neteja 

1 

2 

3 

Instal·lacions 

1 

2 

3 

  

Tracte / Relació funcionariat amb internes Tracte / Relació internes amb funcionariat 

Calidesa verbal  Calidesa verbal  

Respecte  Respecte  

Hostilitat verbal  Hostilitat verbal  

  

Activitats que es realitzen (no excloent) Consum 

Mirar la TV  
Presenten signes / conductes d’haver 

consumit 
 

Llegir   
No presenten signes / conductes d’haver 

consumit 
 

Jocs de taula  

 
Esport al pati  

Altres:  

 

Observacions: 

 


