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Abstract 

 

El fenomen del sensellarisme és considerat un dels màxims exponents de la pobresa. 

Aquesta realitat, sumada a l’augment de casos que s’ha pogut observar al llarg dels darrers 

anys, evidencia la necessitat d’entendre les seves causes i conseqüències. El present estudi 

se centra en una d’aquestes causes, analitzant quina és la relació entre l’estada a la presó 

i la vivència de situacions de sensellarisme a Catalunya. Mitjançant l’ús d’una 

metodologia qualitativa, materialitzada en la realització d’entrevistes semiestructurades a 

persones que han viscut aquesta situació i a professionals del sector, s’ha pogut analitzar 

de forma exhaustiva la relació estudiada. Els resultats, en línia amb la literatura existent 

a altres llocs, apunten que existeix una relació evident entre l’estada als centres 

penitenciaris i la vivència de situacions de sensellarisme en la qual operen diferents 

variables interrelacionades. Concretament, s’ha revisat quin és el paper del tipus de 

delicte i la pena, del gènere, de la xarxa social i familiar, de l’estat de salut, de l’origen i 

la situació administrativa, de l’estigmatització i de la situació econòmica i laboral. 

 

Paraules clau: sensellarisme, desinstitucionalització, centres penitenciaris, presó, sense 
sostre. 
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1. Introducció 
 

 

Més de 50.000 (Arrels Fundació, 2020). És el nombre estimat de persones en situació de 

sensellarisme a Catalunya. Una situació considerada el màxim exponent de la pobresa; es tracta 

d’un fenomen en el qual s’entrecreuen pràcticament tots els factors d’exclusió possibles, des 

de, evidentment, la manca d’habitatge fins a enormes problemes de salut. De tal forma, esdevé 

necessari visibilitzar les persones que es troben en aquesta situació i, paral·lelament, 

comprendre per què es produeix aquesta realitat. 

És habitual atribuir a factors individuals o a decisions pròpies el resultat vital d’aquestes 

persones, obviant els factors estructurals que, molt probablement, són els que poden explicar 

millor la problemàtica en qüestió. 

De tots aquests factors que poden conduir a les persones a viure situacions de sensellarisme, en 

aquest estudi s’aprofundirà en un de concret: l’estada a la presó. L’objectiu d’aquesta recerca 

és analitzar de forma qualitativa, mitjançant la revisió bibliogràfica i  entrevistes semi 

estructurades, quina és la relació entre l’estada als centres penitenciaris i la vivència de 

situacions de sensellarisme a Catalunya. 

Probablement, un bon nombre de les persones que han viscut (o viuen) experiències de 

sensellarisme han estat recloses en centre penitenciaris. Sortir de la presó implica tot un procés 

de reinserció que no sempre s’aconsegueix satisfer, sent l’accés a l’habitatge tota una quimera 

inassolible. Aquesta relació ha estat molt poc estudiada a Catalunya; és molt complicat trobar 

dades sobre les persones sense llar i les estades en centre penitenciaris. De fet, és destacable la 

manca de dades oficials sobre sensellarisme en general en l’àmbit català; la majoria de censos 

realitzats els duen a terme fundacions o els mateixos municipis. És el cas del recompte que 

anualment organitza Arrels Fundació, on participen centenars de voluntaris al llarg d’una nit a 

la ciutat de Barcelona. Aquesta manca de dades oficials impedeix conèixer quin és l’estat de la 

qüestió a nivell global, esdevenint un problema per diversos motius. Per un costat, perquè no 

tenir dades fiables implica el desconeixement sobre quina és exactament la gravetat del 

problema, així com quina està sent la seva evolució. En segon terme, és un problema perquè 

sense dades és molt complicat distribuir de forma eficient i eficaç els recursos públics i 

planificar correctament les polítiques encarades a resoldre la problemàtica. 

https://www.arrelsfundacio.org/cens/cens-barcelona/
https://www.arrelsfundacio.org/cens/cens-barcelona/
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En l’àmbit espanyol i català és destacable el buit en la literatura pel que fa a aquesta relació; 

són pràcticament inexistents els articles que aborden la temàtica. 

Per aquests motius, es proposa realitzar una recerca sobre la relació mencionada, analitzant de 

forma exhaustiva el procés entre la sortida de la presó i la vivència de situacions de 

sensellarisme, podent aportar, en mesura del possible, informació i dades sobre l’estat de la 

qüestió. És necessari, per una banda, confirmar si existeix una relació a Catalunya i, per l’altra, 

entendre quina és i els possibles mecanismes causals que l’expliquen.  

Per a poder desenvolupar correctament aquest estudi i la seva consegüent anàlisi, es planteja la 

següent pregunta d’investigació:  

 

 

“Quina és la relació entre l'estada a la presó i la vivència de situacions de 

sensellarisme a Catalunya?” 

 

 

 

A partir d’aquesta i, en funció de la seva resposta, es proposa una subpregunta: 

 

  

 

“Quins són els factors que influeixen en la relació entre l'estada a la presó i la 

vivència de situacions de sensellarisme a Catalunya?” 

 

 

La hipòtesi general de la recerca és que existeix una relació positiva entre ambdues variables,  

en la qual operen una sèrie de mecanismes causals que afecten la mateixa i que condicionen els 

resultats vitals de les persones que viuen aquest procés. Els mecanismes estudiats són: 
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- Tipus de delicte i pena: la pena de presó, moltes vegades aplicada per a delictes no 

violents, afecta dramàticament en les possibilitats de viure situacions de sensellarisme. 

Segons la literatura, penes alternatives evitarien aquesta realitat (Larry Covin, 2012). 

- Gènere: les dones han estat tradicionalment invisibilitzades en la literatura al voltant de 

l’empresonament i el sensellarisme (Mayock & Sheridan, 2013) . Normalment, les 

dones pateixen un “sensellarisme ocult”, estan menys presents al carrer i més a, per 

exemple, pisos sobre ocupats (Sales et al., 2015). D’altra banda, són minoria també en 

els centres penitenciaris. 

- Origen i situació administrativa: la població migrada està sobrerepresentada en el 

col·lectiu de persones sense llar i en el de persones preses. Aquestes, tenen més 

probabilitats de viure situacions de sensellarisme un cop abandonen els centres 

penitenciaris, especialment quan la seva situació no està regularitzada (Coloute, 2018). 

- Xarxa social i familiar: l’absència d’un entorn social previ a l’entrada a un centre 

penitenciari, especialment el familiar, dificulta considerablement trobar un habitatge al 

sortir de la presó (Seymour & Costello, 2005). 

- Estigmatització: les persones que es troben en la situació estudiada pateixen un doble 

estigma que es retroalimenta, dificultant la reinserció social i l’accés a l’habitatge 

(Keene et al., 2018). 

- Estat de salut: els problemes de salut, especialment els mentals, així com les 

drogodependències esdevenen factors que dificulten el procés de reinserció posterior a 

l’estada a centres penitenciaris (Metraux & Culhane, 2004). 

- Situació econòmica i laboral: el risc d’inseguretat econòmica entre les persones que 

han estat a la presó és especialment alt per diferents motius, com la dificultat de trobar 

feina (Harding et al., 2014). Aquest fet dificulta enormement poder accedir a un 

habitatge digne. 

 

De tal forma, a l’hora d’abordar la recerca, es tindran en compte tots aquests factors i la seva 

possible afectació en la relació estudiada. La literatura existent ha abordat les variables per 

separat; en aquesta recerca, en canvi, es planteja un enfocament interseccional que busca 

entendre la relació entre els diferents factors, fent una anàlisi conjunta. 
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1. Marc teòric 

 

2.1 El sensellarisme i les seves dimensions 

 

És habitual la confusió a l’hora de parlar de sensellarisme (“homelessness” en anglès), donat 

que és un concepte l’ús del qual ha anat en augment i que anys enrere no s’emprava. Això és 

un fet destacable, ja que anteriorment eren més freqüents els mots com “vagabund” o 

“indigent”, amb una clara connotació negativa. Aquest canvi conceptual es deu a certa 

conscienciació i desestigmatització del col·lectiu per la qual han lluitat molts anys diferents 

moviments, entitats i associacions. Tot i això, segueix sent encara habitual l’ús d’altres termes 

amb clares implicacions negatives per part d’alguns mitjans de comunicació, fet que 

aprofundeix i perpetua l’estigmatització que el col·lectiu pateix (Juan, 2013). Més enllà de 

noms i conceptes, el problema del sensellarisme està més present que mai a la majoria de 

societats i, concretament, a la catalana (Guijarro et al., 2017).  

Cal definir, però, què s’entén per “persona sense llar”, ja que pot semblar un concepte 

relativament ambigu i habitualment se sol confondre amb “persona sense sostre”. En aquesta 

recerca, s’utilitzarà la categorització realitzada per la European Federation of National 

Organisations Working with Homeless People (FEANTSA), anomenada ETHOS, considerada 

una de les aproximacions més robustes (Amore et al, 2011). 

Segons la categoria ETHOS, es pot considerar persona sense llar aquella que viu en un espai 

que no satisfà els criteris del que es considera un habitatge digne. La classificació que utilitza 

per a definir què no es considera un habitatge digne es divideix en quatre categories conceptuals, 

que incorporen tretze categories operacionals (Figura 1). Segons aquesta metodologia, tota 

persona que es trobi en una d’aquestes situacions es pot considerar sense llar.  
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Figura 1. 

Tipologia ETHOS de sensellarisme. 

 

Figura 1. Tipologia ETHOS. Font: Elaboració pròpia a partir del model de la European Review of Statistics on 

Homelessness (Edgar, 2009) 

 

Com s’ha destacat anteriorment, a Catalunya no existeixen dades actualitzades sobre el nombre 

total de persones sense llar. El 2017, però, en el marc de l’elaboració de l’Estratègia Integral 

per a l’Abordatge del Sensellarisme a Catalunya, encara pendent d’implementació, el nombre 

estimat de persones sense llar conegudes pels serveis socials era de 53.118, 5.166 de les quals 

dormien o bé al carrer o bé a albergs d’emergència (Arrels Fundació, 2020). 
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2.2 La sortida de la presó i les situacions de sensellarisme 

 

La literatura al voltant de la relació entre presó i sensellarsime ha emergit els darrers anys, 

especialment en l’acadèmia anglosaxona, destacant el cas dels Estats Units, d’on són la majoria 

d’articles. A grans trets, es pot dir que per a estudiar aquest fenomen es poden utilitzar tres 

aproximacions (Figura 2). La primera implica l’anàlisi de la prevalença de sensellarisme entre 

persones preses. La segona, se centra en l’estudi de la prevalença d’empresonaments entre les 

persones sense llar (Metraux et al.,  2007). Addicionalment, alguns estudis ho pretenen abordar 

de forma conjunta, considerant la relació com endògena. 

De tal forma, és important destacar que alguns autors de la literatura criminològica defensen 

aquesta possible existència d’una relació bidireccional. Segons aquesta visió, viure situacions 

de sensellarisme augmenta les possibilitats d’entrar a la presó, fet que alhora implica més 

possibilitats d’experimentar de nou aquestes situacions. És el cas d’alguns articles com el 

realitzat per Lutze et al. (2014), mitjançant el qual es busca demostrar aquesta relació a l’Estat 

de Washington. 

Aquesta tesi, però, ha estat desmentida o matisada per alguns estudis. Tal com demostra una 

recerca realitzada a Austràlia, les persones sense llar no sempre tenen més probabilitats d’entrar 

a la presó, però sí que el fet d’haver estat reclòs en un centre penitenciari augmenta el risc de 

viure situacions de sensellarisme (Moschion & Johnson, 2019). 

En aquesta recerca se seguirà la primera aproximació, que pren el sensellarisme com a variable 

dependent, analitzant com l’estada a la presó afecta en el procés. Es decideix doncs optar per 

un plantejament no tan criminològic sinó per un basat en el risc social; no se situa el focus de 

la recerca en el sensellarisme com a factor de risc delictiu sinó a la presó com a factor de risc 

social. Això, però, no implica que es deixi de tenir en compte la possible existència 

d’endogeneïtat en la relació. 
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Figura 2. 

Aproximacions entre la relació presó-sensellarisme. 

 

Figura 2. Aproximacions metodològiques de la relació presó-sensellarisme.  Font: Elaboració Pròpia. 

 

La majoria d’estudis realitzats, confirmen la hipòtesi que l’estada a la presó esdevé un important 

factor de risc de sensellarisme. En el cas dels Estats Units, les probabilitats d’experimentar 

aquesta situació entre les persones que abandonen els centres penitenciaris és 10 vegades 

superior a les que no han estat recloses, xifra que varia segons algunes variables, com poden 

ser el gènere, l’origen o la reincidència  (Couloute, 2018).  

Abandonar un centre penitenciari es considera un exemple de procés de 

“desininstitucionalització”. Es poden trobar paral· lelismes amb el que van seguir les persones 

amb problemes mentals al llarg dels anys 60 als Estats Units. En aquest cas, el canvi de 

polítiques, que van passar d’abordar la realitat des d’una perspectiva de reclusió (“tancant” a 

les persones malaltes) a fer-ho des de l’acompanyament (fent que haguessin de buscar un 
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habitatge), va comportar un augment dels casos de sensellarisme entre el col·lectiu (Hignite & 

Haff, 2017). Per a determinats grups socials, abandonar la custòdia institucional comporta tot 

un procés que afecta la seva reinserció, donades les implicacions que el fet d’estar reclòs 

comporta. Això implica que és necessari un acompanyament posterior a l’estada i que les 

polítiques de reinserció han d’abordar la qüestió de l’habitatge. 

En aquest sentit, el patró més habitual entre les persones preses que estan a prop d’acabar la 

pena és el de no tenir un habitatge estable a on anar, sent la família, per aquells qui en tenen i 

encara mantenen vincle amb ella, el principal suport de qui aconsegueix trobar un habitatge al 

sortir (Madoc-Jones et al., 2018). 

Un altre fet que cal tenir en compte és que si l’estada a la presó esdevé un factor de risc de 

sensellarisme, l’edat amb què s’entra al centre penitenciari pot condicionar doblement el 

resultat vital de les persones: privant la seva llibertat, per un costat, i dificultant l’accés futur a 

un habitatge, per l’altre. Com més jove s’entra a la presó, més jove es viu aquesta situació (Cox 

et al., 2020).  

En el cas espanyol, l’evidència empírica existent en la matèria, tot i ser escassa, apunta també 

en aquesta direcció: les persones que han estat a la presó tendeixen a patir problemes de diferent 

tipus, entre ells l’augment en la incidència de sensellarisme i la duració del mateix (Guerrero, 

2019). No és sorprenent el fet que la relació sigui semblant als diferents països, ja que la 

tendència d’augment del  sensellarisme al llarg dels darrers anys ha estat similar a les diferents 

societats amb nivells de desenvolupament pròxims (Bursch-Geertsema et al., 2016) . A més a 

més, l’estigmatització que tant el col·lectiu de persones preses com el de persones sense llar 

pateixen són equiparables entre els diferents contextos, així com els processos que 

experimenten al llarg de les seves trajectòries vitals. 

De tal forma, és destacable el fet que pràcticament tota la literatura que aborda la qüestió 

defensa l’existència d’aquesta relació, fet que dona solvència a la hipòtesi general plantejada 

en aquesta recerca i que permet focalitzar l’estudi en com es produeix aquest fenomen i els 

possibles mecanismes causals que l’expliquen a Catalunya, on encara no hi ha estudis sobre la 

temàtica. 
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2.3 Polítiques i recursos residencials existents 

 

Un element que cal tenir en compte a l’hora d’analitzar la relació estudiada són els recursos 

existents per al col·lectiu a Catalunya, tant públics com privats. En aquest sentit, es pot dir que 

el suport en la cerca d’habitatge a les persones que han estat a la presó recau majoritàriament 

en fundacions o entitats privades. De fet, al llarg del 2014, últim any del qual es coneixen dades, 

tres de cada cinc persones penades a Catalunya no van gaudir d’un procés de transició 

progressiva a la comunitat (Martínez & Iturbe, 2018). Això implica que no es va realitzar una 

supervisió professional des dels centres penitenciaris en l’etapa de llibertat definitiva.  

Hi ha dos documents oficials que aborden, de forma implícita o explícita, la qüestió estudiada 

i els protocols a seguir. Per un costat, està “El model de rehabilitació a les presons catalanes” 

(2011). És destacable el fet que al llarg de les 188 pàgines del document  no es mencioni 

pràcticament en cap moment la qüestió de l’habitatge. En canvi, es fa referència constant a la 

cerca de feina i a les polítiques d’ocupació encarades al col·lectiu. Es tracta d’una qüestió no 

exempta d’importància; sense un habitatge és pràcticament impossible accedir a permisos 

penitenciaris, com seria el tercer grau o la llibertat condicional. 

Per l’altra banda, existeix un conveni signat entre el Departament de Justícia de la Generalitat 

i l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona anomenat “Circuit 

interinstitucional en l’atenció a persones sense llar de la ciutat de Barcelona en l’àmbit de 

l’execució penal” (2019). Aquest és un dels primers plantejaments públics que van dirigits 

directament a combatre la exclusió residencial de les persones que surten de la presó, 

especialment de les joves. De tal forma, cal destacar que es tracta d’un protocol de coordinació 

que encara està en una fase inicial, resultats del qual encara no es coneixen amb exactitud. A 

més a més, no ha anat acompanyat d’un augment en el nombre de places residencials destinades 

al col·lectiu i se centra en les persones que abans de l’entrada a la presó ja eren usuàries de 

serveis socials. 

Tal com es pot veure a la Figura 3, el nombre de places reservades a les persones que abandonen 

els centres penitenciaris, ja sigui mitjançant la llibertat condicional o la llibertat definitiva, no 

arriba al centenar. Si es té en compte que anualment hi ha al voltant de 5000 baixes 

penitenciàries (Departament de Justícia, 2021), es pot estimar que existeixen places residencials 

específiques per a aproximadament el 2% d’aquestes. Les entitats que gestionen aquests espais 

són privades, tot i que la majoria tenen establerts convenis de col·laboració amb la Generalitat. 

http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/model_rehabilitacio_presons_catalanes.pdf
http://cejfe.gencat.cat/web/.content/home/formacio/gestcon/cop/trebsocials/circuit_interinstitucional_atencio_persones_sense_llar_ciutat_Barcelona_ambit_execucio_penal.pdf
http://cejfe.gencat.cat/web/.content/home/formacio/gestcon/cop/trebsocials/circuit_interinstitucional_atencio_persones_sense_llar_ciutat_Barcelona_ambit_execucio_penal.pdf
http://cejfe.gencat.cat/web/.content/home/formacio/gestcon/cop/trebsocials/circuit_interinstitucional_atencio_persones_sense_llar_ciutat_Barcelona_ambit_execucio_penal.pdf
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Figura 3. 

Recursos residencials específics per a persones que abandonen els centres penitenciaris a 

Catalunya. 

 

 

 

Figura 3. Recursos residencials específics per a persones que abandonen els centres penitenciaris a Catalunya. 

Font: Elaboració pròpia amb dades del document “Circuit interinstitucional en l’atenció a persones sense llar de 

la ciutat de Barcelona en l’àmbit de l’execució penal” (2019) i del document “El model de rehabilitació a les 

presons catalanes” (2011), així com de recerca pròpia i contacte amb entitats.1 

 
1 Mapeig amb dades aproximades. Realitzat el mes de maig de 2021, hi pot haver petites variacions en el nombre 
de places segons conveni i situació. 

http://cejfe.gencat.cat/web/.content/home/formacio/gestcon/cop/trebsocials/circuit_interinstitucional_atencio_persones_sense_llar_ciutat_Barcelona_ambit_execucio_penal.pdf
http://cejfe.gencat.cat/web/.content/home/formacio/gestcon/cop/trebsocials/circuit_interinstitucional_atencio_persones_sense_llar_ciutat_Barcelona_ambit_execucio_penal.pdf
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Tal com demostra l’estudi realitzat per Martínez i Iturbe (2018), el 67,1 % de les persones que 

surten de la presó a Catalunya no tenen un domicili fix a l’abandonar el centre. Aquest fet 

evidencia dues realitats. La primera és que si es vol satisfer la demanda, són necessàries més 

places per al col·lectiu. La segona implica que cal entendre per què la presó afecta de forma tan 

important a l’hora de trobar un habitatge i quines mancances té l’actual sistema de reinserció i 

acompanyament postpenitenciari.  

 

2. Metodologia 

 

A partir de la revisió de la literatura i l’elaboració del marc teòric, es poden derivar diferents 

hipòtesis de treball i operacionalitzar les variables. 

Figura 4. 

Metodologia de la recerca. 

PREGUNTA 

PRINCIPAL  
HIPÒTESI 

OPERACIONALITZACIÓ 

(Variables) 

OBJECTE 

D’ESTUDI 

Quina és la relació 
entre l’estada a la 
presó i la vivència 
de situacions de 
sensellarisme a 
Catalunya? 

Existeix una relació positiva entre 
l’estada a la presó i la vivència de 
situacions de sensellarisme a 
Catalunya; estar reclòs a un centre 
penitenciari esdevé un factor de risc 
de no trobar una llar digne. En 
aquest sentit, el principat presenta 
una situació semblant a la produïda 
a la resta de llocs on s’han realitzat 
estudis en la línia, mitjançant els 
quals s’ha demostrat l’existència de 
causalitat. 

1. Estada a la presó 
2. Dormir al carrer 

Persones que han 
estat a la presó i han 
dormit al carrer a 
partir de l’any 2010 
a Catalunya 

SUBPREGUNTA HIPÒTESI 
OPERACIONALITZACIÓ 

(Variables) 
OBJECTE 
D’ESTUDI 

 
 
Quins són els 
factors que 
influeixen en la 
relació entre 
l’estada a la presó i 
la vivència de 
situacions de 
sensellarisme a 
Catalunya? 

 
 
En la relació estudiada intervenen 
diferents mecanismes causals 
interrelacionats. Aquests, afecten en 
els resultats vitals de les persones 
que han estat recloses en centres 
penitenciaris. 

 

En base a la literatura, s’estableixen com 
a principals mecanismes causals els 
següents: 
 

1. Tipus de delicte i pena  
2. Gènere 
3. Origen i situació administrativa 
4. Xarxa social i familiar 
5. Estigmatització 
6. Estat de salut 
7. Situació econòmica i laboral 

 

Mecanismes causals 
que intervenen en la 
relació entre 
l’estada a la presó i 
dormir al carrer 

Figura 4. Metodologia de la recerca. Font: Elaboració pròpia 
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Partint d’aquestes premisses, es considera oportú emprar les següents subhipòtesis referents als 

mecanismes causals: 

Subhipòtesi 1: Els anys de condemna penitenciària, relacionats amb el tipus de delicte, afecten 

considerablement a l’hora de trobar habitatge al sortir. El fet de tenir una condemna llarga 

facilita l’acompanyament i planificació.  

Subhipòtesi 2: El gènere és una condicionant a l’hora de cercar una llar al sortir de la presó, 

sent en el cas de les dones un inconvenient donada la manca de recursos pensats per a elles i la 

seva situació de particular vulnerabilitat. 

Subhipòtesi 3: Les persones estrangeres i/o indocumentades tenen més dificultat a l’hora de 

trobar una llar en abandonar els centres penitenciaris; la manca de documentació suposa una 

dificultat per accedir a feina i recursos. 

Subhipòtesi 4: L’absència d’una xarxa social, especialment de la familiar, dificulta trobar una 

llar en abandonar el centre penitenciari.  

Subhipòtesi 5: L’estigmatització del col·lectiu de persones preses dificulta l’accés a un 

habitatge a l’hora d’abandonar els centres penitenciaris. 

Subhipòtesi 6: Els problemes de salut, incloent-hi les drogodependències, dificulten en el 

procés de cerca d’un habitatge al sortir de la presó. 

Subhipòtesi 7: La situació econòmica de cada individu en abandonar el centre penitenciari 

determina l’accés a un habitatge. 

De tal forma, un dels objectius de les entrevistes és establir connexions entre les diferents 

variables, partint de la posició que en la relació estudiada hi ha més d’un factor determinant. 

La tècnica emprada en aquesta recerca és l’entrevista semi estructurada, aplicant un enfocament 

interseccional 2. S’ha triat aquest mètode perquè es parteix d’un plantejament híbrid, amb 

elements inductius i deductius; es busca comprendre en profunditat la relació i la visió que té 

cada persona entrevistada, deixant un cert marge per a que cada interlocutor expressi les seves 

vivències en profunditat. No obstant això, una sèrie de preguntes sí que estan estructurades per 

tal d’analitzar variables concretes i la seva afectació en la relació. 

 
2 A l’Annex I es pot trobar l’estructura de les entrevistes. 
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L’objecte d’estudi principal són les persones que han estat a la presó i han viscut situacions de 

sensellarisme a Catalunya a partir de l’any 2010, quan les conseqüències de la crisi econòmica 

es van fer més notòries (Rocha & Aragon, 2012). Per a comprendre aquesta relació, el segon 

objecte d’estudi són els mecanismes causals que poden afectar la mateixa, determinats a la 

hipòtesi. 

A l’hora de considerar les persones entrevistades, s’han tingut en compte les variables 

estudiades, buscant perfils el més diversos possible. S’ha comptat amb l’ajuda de la Fundació 

Arrels, motiu pel qual la majoria de persones entrevistades han estat usuàries d’aquesta entitat. 

Les entrevistes semiestructurades s’han dividit en dos grups: 

 
 

Grup 1 

 
 

Entrevistes a professionals 

P1: Treballadora social del Centre 
Penitenciari Quatre Camins  
P2: Treballadora social de la Fundació 
Obra Mercedària (Entitat que treballa amb 
persones sense llar en llibertat condicional 
o definitiva) 

  
 
 
 
 
 
 
 
Entrevistes a persones que han 
estat recloses a centres 
penitenciaris i han dormit al 
carrer  

 
E1 

 

Gènere: Home 
Origen: Espanya 
Edat: 56 

  
E2 

Gènere: Home 
Origen: Espanya 
Edat: 53 

  
E3 

Gènere: Home 
Origen: Espanya 
Edat: 54 

Grup 2  
E4 

Gènere: Home 
Origen: Espanya 
Edat: 63 

  
E5 

Gènere: Home 
Origen: Marroc 
Edat: 58 

  
E6 

Gènere: Home 
Origen: Espanya 
Edat: 67 

   
E7 

Gènere: Dona 
Origen: Espanya 
Edat: 46 
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Per a analitzar-les, s’ha realitzat una codificació a partir de les variables estudiades, dividint les 

respostes en 7 apartats diferents (un referent a cada mecanisme causal) i dos addicionals, un per 

a incloure qüestions relacionades amb l’acompanyament i el paper de les institucions i un altre 

per a afegir-hi afirmacions rellevants que no mantenen relació amb cap dels apartats anteriors.  

Totes les entrevistes s’han dut a terme de forma presencial, amb una duració d’entre 45 minuts 

i 1 hora i 15 minuts. L’única excepció ha estat P1, amb qui s’ha realitzat entrevista telefònica i 

per correu electrònic. 

 

3. Anàlisi dels resultats 
 

4.1 La relació entre presó i sensellarisme  

 

Tal com apunta la literatura i els coneixements existents, els resultats de la recerca indiquen una 

relació evident entre l’estada a la presó i la vivència de situacions de sensellarisme. El fet d’estar 

reclòs en un centre penitenciari implica un canvi determinant en la vida de les persones, on 

s’inclou la dificultat per accedir a una llar digna. A través de les entrevistes s’ha pogut observar 

com així ho perceben els participants: 

 

E3: “Yo no dormí en la calle antes de entrar en prisión. Me comí ventitantos 

meses de cárcel"  

 

E5: “Yo al salir de la cárcel estuve 6 meses en la calle, la última vez... “ “Antes 

de salir una persona, tendrían que programar a dónde va. Porque dejas en la 

calle a alguien a quien le has cortado la vida”.  

 

E7: “Al juez le da igual, cuando te mete en la cárcel le da igual a dónde vas 

cuando te quedas en libertad...”. 
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Per a comprendre i explicar aquesta relació, és necessari analitzar els diversos mecanismes 

causals que hi actuen. Aquests, seran explicats detalladament en el següent apartat. 

També cal tenir en compte que els fets que porten a les persones a la presó són en moltes 

ocasions factors de risc de sensellarisme en sí mateixos. Se sumen, per tant, a les implicacions 

que la presó suposa. Un exemple evident, que serà desenvolupat en el següent apartat, és la 

drogodependència. En moltes ocasions, els individus ja tenen una addicció abans d’entrar a la 

presó. Aquest fet facilita habitualment l’entrada a la presó (Molleda et al., 2010) i, en sortir, pot 

dificultar l’accés a l’habitatge. 

Tal com s’ha explicat anteriorment, s’ha pogut constatar que els recursos existents no cobreixen 

la demanda de places. Hi ha més persones en situació de sensellarisme al sortir de la presó que 

places residencials per a aquestes. A més a més, es produeix una anomalia en l’acompanyament 

institucional, ja que en moltes ocasions no està clar de quin departament és competència o 

directament no es realitza: 

 

P2: S'acaba la condemna i ja està, fora. Se suposa que la presó està dissenyada 

per a que quan tinguis llibertat definitiva tinguis una adaptació o un 

comportament d'acord amb les normes, però com es fa això si no hi ha un 

protocol ni un seguiment? És el que falta.”  

 

P1: “No pots derivar un intern en llibertat definitiva si no el coneixen 

prèviament perquè no ha tingut cap benefici penitenciari. Així doncs, el buit 

està en aquells interns SDF que compleixen la condemna sencera sense 

beneficis i surten en llibertat definitiva”.  

 

E2: “Sin Arrels me hubiera ido a lo que conozco, a buscarte la vida. A por 

droga, una vez drogado a dar una patada en algún lado... Historias de estas. 

Al final la gran mayoría vive en pisos abandonados, pisos en la Mina, pisos 

desahuciados...".  

 

E1: "Sin Arrels, una vez en libertad estaría en la calle".  
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L’absència de suport institucional, agreujat en els casos d’indocumentació, és una realitat 

evident segons les diverses persones entrevistades. Tots els entrevistats afirmen que sense la 

intervenció d’una entitat, en aquest cas Arrels, no haurien trobat una llar.  

De tal forma, es pot dir que l’estada a la presó, encara que existeixi  una situació de risc prèvia 

a l’entrada, comporta una sèrie de dificultats que propicien la vivència de situacions de 

sensellarisme. És a dir, existeix un procés de desinstitucionalització amb un acompanyament 

incomplet: les persones abandonen els centres penitenciaris, de titularitat pública, sense tenir 

garantit l’accés a un habitatge. 

Així doncs, es confirma la hipòtesi principal: 

Existeix una relació positiva entre l’estada a la presó i la vivència de situacions de 

sensellarisme a Catalunya; estar reclòs a un centre penitenciari esdevé un factor de risc de no 

trobar una llar digna. En aquest sentit, el principat presenta una situació semblant a la 

produïda a la resta de llocs on s’han realitzat estudis en la línia, mitjançant els quals s’ha 

demostrat l’existència de causalitat. 

 

Per a dimensionar aquest fet i entendre exhaustivament el procés, és necessari analitzar 

l’impacte de les variables estudiades: 

- Tipus de delicte i duració de la pena 

- Gènere 

- Origen i situació administrativa 

- Xarxa social i familiar 

- Estigmatització 

- Salut 

- Situació econòmica i familiar 
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3.2.1 El paper del tipus de delicte i la duració de la pena 

 

A través de les diferents entrevistes s’ha pogut observar que la duració de la pena, directament 

relacionada amb la gravetat del delicte, és una qüestió que afecta clarament en el procés de 

sortida de presó i, de tal forma, en la cerca d’habitatge. Mitjançant aquest estudi s’ha pogut 

concloure que l’afectació es produeix en dos sentits. Per un costat, com més llarga és la pena, 

més es treballa la reinserció des de la presó i més es pot acompanyar en el procés de llibertat: 

 

P2: “A dins de la presó els temps són bastant importants. La condemna es 

divideix en inici, un quart, meitat, dos terços, tres quarts, final... Aquests 

temps els tenen en compte a l'hora de programar-te, proposar-te els 

programes... Això està calendaritzat, has d'esperar a una data determinada. De 

vegades, si la condemna és curta, no dona temps a realitzar aquests 

programes. És un “tetris” més fàcil de solucionar quan la pena és llarga”.  

 

E2: “Cuando son condenas largas tienes tiempo para gestionar cosas con la 

asistenta... Pero cuando son cortas, pasas sin pena ni gloria. Te comes cinco 

o seis meses sin pena ni gloria, no viene a verte nadie. Viene un educador y 

te pide el nombre y ya está. No te hacen un seguimiento. Te ves de la noche 

a la mañana sin un duro y en la puerta de la cárcel, ahí”.  

 

E7 ha estat a la presó en dues ocasions. La primera vegada, en sortir, es va trobar al carrer. La 

segona vegada, donada la poca duració de la pena (15 dies), li van mantenir la plaça a l’entitat 

on té una habitació. No obstant això, si la condemna hagués sigut més llarga, molt probablement 

no li haguessin pogut seguir reservant l’habitació: 

 

E7: "Quizás perdía mi hogar de acogida si hubiera tenido otra causa 

pendiente... Lo hubiera perdido, te pueden esperar unos días, pero no un 

mes...”. 
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Per l’altre costat, cal destacar que com més llarga és la pena, més es deterioren les capacitats 

socials i cognitives, dificultant el procés de reinserció. L’estada a la presó, tal com relaten les 

persones entrevistades, suposa una interrupció en la vida de les persones; es tracta d’un canvi 

radical en la rutina i en les formes de relacionar-se. En aquest sentit, es pot dir que com més 

llarga és la pena més influència pot tenir aquest fenomen en sortir: 

 

P2: “...la presó deteriora les capacitats adaptatives, cognitives... A la presó no 

planifiques, et diuen què has de fer... Al sortir perds capacitats”.  

 

E2: “Yo digo que estar en la cárcel es como entrar en una nevera, tú te quedas 

como entraste, en esa fecha. Pero claro, el mundo va muy rápido; yo salí y no 

sabía cómo pagar el metro. Cuando sales te das el batacazo, quien te respetaba 

antes ya no está”.  

 

Per tant, es confirma la subhipòtesi 1: 

Els anys de condemna penitenciària, relacionats amb el tipus de delicte, afecten 

considerablement a l’hora de trobar habitatge al sortir. El fet de tenir una condemna llarga 

facilita l’acompanyament i planificació.  

 

Cal afegir, però, que tot i ajudar a la planificació, el deteriorament que la presó suposa en 

diversos sentits pot fer que els anys de pena afectin tot el procés de reinserció. Penes alternatives 

podrien reduir el risc de sensellarisme. 

  

4.2.2 El paper del gènere 

 

En la relació estudiada el gènere és un factor molt important. Com s’ha destacat anteriorment, 

les dones estan molt menys presents tant en el col·lectiu de persones preses com en el de 

persones sense sostre (Sales & Gujiarro, 2017). Quan una dona es troba en aquesta doble 

situació, és perquè tots els fils s’han trencat, sent la seva situació d’extrema vulnerabilitat: 
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P2: “En el cas de les dones, normalment la seva xarxa se sol conservar molt 

més perquè elles són qui fa de lligam d'aquesta xarxa. Els homes, en canvi, la 

perden més fàcilment”.  

 

Les dones estan molt més exposades quan viuen en el carrer; cal tenir present que elles són les 

que pateixen més agressions sexuals: 

 

E7: “Las mujeres estamos más expuestas al peligro, hacia los tíos... Cuando 

dormía en un cajero, pues me cerraba... Y al ser una chica, más de uno me 

picaba a la puerta...”. 

 

E6: "Claro que es diferente... Una mujer tiene muchos más problemas que un 

hombre. Eso seguro. Es una historia que es diferente. Me sabe muy mal ver a 

una mujer en la calle. Están mucho más expuestas a problemas".  

 

P2: “El que sí que he vist és que quan arriben aquí el seu grau de 

deteriorament és molt més elevat que el dels homes”.  

 

D’altra banda, la majoria dels recursos existents estan pensats per a homes, sent els específics 

per a dones residuals a Catalunya. Es pot dir que quan una dona es troba en aquesta situació, la 

seva posició és especialment vulnerable i cal diferencia-la de la dels homes. Elles passen per 

un procés en què altres fenòmens s’entrecreuen, sent el patriarcat un element més de dificultat 

en la seva transició cap a un habitatge. El fet que la prevalença de dones en la població estudiada 

sigui tan baixa, tal com s’ha destacat anteriorment, es deu al fet que per arribar a aquesta situació 

han hagut de travessar més “capes”, sent les que es pateixen aquesta realitat un col·lectiu 

extremadament vulnerable. 
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De tal forma, els resultats de l’estudi confirmen la subhipòtesi 2: 

El gènere és una condicionant a l’hora de cercar una llar al sortir de la presó, sent en el cas 

de les dones un inconvenient donada la manca de recursos pensats per a elles i la seva situació 

de particular vulnerabilitat. 

Cal afegir, però, que existeixen menys recursos per a elles i que són més vulnerables en dos 

sentits: el seu grau de deteriorament sol ser més elevat i estan més exposades a més riscos, com 

podrien ser les agressions sexuals. L’estada a la presó, doncs, suposa una especial complicació 

vital per a elles. 

 

4.2.3. El paper de l’origen i la situació administrativa 

 

Aquest estudi apunta al fet que la situació administrativa, vinculada amb l’origen, esdevé un 

factor determinant en el moment de sortir de la presó i cercar habitatge. Per a les persones que 

no estan regularitzades és considerablement més difícil el procés de reinserció. Per a aconseguir 

regularitzar la situació és necessari no tenir antecedents. Quan no estàs regularitzat, no pots 

treballar legalment. Per aquest motiu, en moltes ocasions aquestes persones es veuen abocades 

a reincidir, fent impossible aconseguir superar els tràmits administratius necessaris per a residir 

legalment al país.  

 

E5: “Mucha gente no tiene los papeles en regla. Están en la calle, no tienen 

los papeles en regla y no pueden trabajar. Antes había mucho trabajo en negro, 

hoy en día no. Ningún jefe se arriesgará”. 

 

P1: “Les expectatives de les persones no regularitzades empitjoren 

considerablement, ja que no poden treballar amb Autoritzacions de Treball 

per a Penats (ATP) i només existeixen per a entitats com Càritas i Creu Roja. 

Els antecedents penals impossibiliten durant molt de temps poder regularitzar 

la situació administrativa”.  
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Per l’altra banda, aquestes persones en moltes ocasions no poden accedir ni a prestacions 

econòmiques ni a prestacions assistencials. 

 

P2: “L'accés a permisos és més baix en persones que no tenen documentació, 

tot i que en el nostre recurs residencial no discriminem per aquest motiu. Què 

passa amb els que estan en llibertat definitiva? Tot i que no discriminem, la 

inserció és molt més complicada. No poden accedir a prestacions i han 

d'esperar a cancel·lar els antecedents penals per a tenir algun marge de 

regularització”.  

 

E5: “Aquí en Arrels me han intentado ayudar para conseguir alguna paga, 

tampoco puedo acceder, no tengo papeles. Este es mi problema...”.  

 

De tal forma, es confirma la subhipòtesi 3: 

 

Les persones estrangeres i/o indocumentades tenen més dificultat a l’hora de trobar una llar 

en abandonar els centres penitenciaris; la manca de documentació suposa una dificultat per 

accedir a feina i recursos. 

Es pot afegir que el principal element de dificultat és el no poder accedir a recursos ni poder 

treballar. També es converteix en un element de complicació el fet que per a regularitzar la seva 

situació hagin de cancel·lar els antecedents, produint, d’alguna forma, un “cercle viciós”. 

 

4.2.4 El paper de la xarxa social i familiar 
 

 

Els resultats d’aquest estudi assenyalen que tenir una xarxa social al sortir de la presó, 

especialment familiar, es converteix en un element determinant a l’hora de cercar una llar. 

L’absència d’un cercle pròxim dificulta enormement el procés de reinserció i l’accés a un 

habitatge. Segons destaca P2, en el cas de les dones això es produeix menys habitualment, ja 
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que elles acostumen a ser el nexe de connexió dins de la família, així com qui s’encarrega de 

les cures.  

És destacable el fet que cap de les persones entrevistades que ha viscut la situació estudiada 

mantenia llaços estables amb familiars en abandonar el centre penitenciari.  

 

E2: “Mi hermano se murió, con mis hermanos siempre estábamos unidos... 

Quedarme yo sin casa era quedarnos los tres sin casa, siempre había a dónde 

ir, estábamos muy unidos. Si mi hermano tenía una casa, nunca en la vida me 

dejaría en la calle...”.  

 

E3: ·Tengo un hermano, siete años más joven que yo, no nos llevamos muy 

bien. Hace muchos años que no lo veo”. 

 

E4: “No he tenido mucha relación con la familia. Con el que más con mi 

hermano pequeño, pero se fue a Canarias”. 

 

E6: “Yo no he tenido padre y con mi madre he tenido una relación muy 

mala...”. 

 

E7: "Toda la familia éramos una piña, pero conforme ha pasado el tiempo han 

ido falleciendo y la familia se ha separado... Tenía una pareja que murió de 

leucèmia". 
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De fet, la pèrdua de relacions amb la família, en algunes ocasions no només dificulta el procés 

de reinserció sinó que ja és un fet que afecta abans d’entrar a la presó: 

 

E3: “Mi hija tiene 28 años...Ya desde los 12 años que no la veo. Eso fue lo 

que me causó un desastre mental que me llevó a consumo de sustancias que 

no tenía que consumir...”.  

 

Tots els entrevistats manifesten pesar per haver perdut el contacte amb la seva família. 

L’absència de xarxa familiar en tots els casos es produeix abans de l’entrada al centre 

penitenciari. Aquesta manca de contactes a qui recórrer fa dependre a aquestes persones del 

suport d’entitats, sent moltes vegades difícil evitar la situació de sensellarisme.  

En aquest sentit, P2 destaca que a la seva entitat treballen des d’una aproximació que divideix 

els llaços en tres tipus: el familiar, el d’iguals i l’institucional. El primer, explica P2, l’han 

perdut pràcticament tots els usuaris amb qui treballen. El segon en moltes ocasions genera 

complicacions, facilitant en algunes ocasions la reincidència. El tercer, l’institucional, és el que 

en alguns sentits ha de substituir al familiar, proveint acompanyament. No obstant això, com 

s’ha remarcat anteriorment, aquest acompanyament és en moltes ocasions inexistent. 

Es pot confirmar, doncs, la subhipòtesi 4: 

L’absència d’una xarxa social, especialment de la familiar, dificulta trobar una llar en 

abandonar el centre penitenciari.  

En aquest sentit, cal remarcar que habitualment la xarxa familiar és inexistent ja en el moment 

d’entrada al centre penitenciari. No és a causa de l’estada a la presó, però sí que afecta a l’hora 

de sortir i cercar una llar. 

 

4.2.5 El paper de l’estigmatització 

 

Analitzar el paper de l’estigmatització en la relació entre presó i sensellarisme comporta 

dificultats perquè es tracta, per un costat, d’un element difícil de mesurar i, per l’altre, és un 

fenomen travessat per múltiples variables. De tal forma, ha sigut complicat establir una 
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causalitat en aquest cas, sent les opinions en algunes ocasions contraposades. Això pot 

significar que es tracta d’un fenomen que afecta de forma diferent a les persones segons cada 

situació. No obstant això, un fet innegable és que segueix existint una estigmatització sobre les 

persones que han estat recloses en els centres penitenciaris (Fabra et al., 2016). El que no s’ha 

pogut demostrar és que això sigui un factor determinant a l’hora de viure experiències de 

sensellarisme. 

Algunes persones entrevistades sí que han explicat que haver estat a la presó dificulta cercar 

una feina: 

 

E1: “Lo primero que te piden son los datos penales. Y ten en cuenta que los 

de violencia de género están muy mal vistos y castigados”. 

 

E2: “Todavía hay mucha estigmatización. No puedes ir a buscar un trabajo 

diciendo que has estado preso. De hecho, los tatuajes te delatan mucho”.  

 

E4: “No es de ahora, esto es de toda la vida. Si tienes delitos, condiciona...”. 

 

Per l’altra banda, P2 destaca que en moltes ocasions, la baixa inserció laboral del col·lectiu no 

es deu tant a l’estigmatització sinó a la dificultat per adaptar-se: 

 

P2: “No van amb un post-it dient que han estat a la presó. Ara la gent que surt 

físicament no està tan deteriorada com abans, abans es notava molt més. El 

que sí que tenen és que han perdut molts anys de la seva vida i això és molt 

difícil de recuperar i no hi ha temps... Les expectatives laborals són baixes...”. 

 

De tal forma, no es pot confirmar la subhipòtesi 5:  

L’estigmatització del col·lectiu de persones preses dificulta l’accés a un habitatge a l’hora 

d’abandonar els centres penitenciaris. 
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Tot i que existeix un estigma sobre el col·lectiu de persones preses, en aquesta recerca no s’ha 

pogut comprovar que això sigui un element que afecti de forma notable l’accés a l’habitatge, 

com sí que ho poden ser altres com l’absència de xarxa familiar o la manca de recursos. 

 

4.2.6 El paper de la salut 

 

Els resultats d’aquest estudi assenyalen que l’estat de salut, especialment les 

drogodependències, juguen un paper clau en la relació entre presó i sensellarisme. Moltes de 

les persones quan entren als centres penitenciaris tenen algun tipus d’addicció, sent això una de 

les principals causes de comissió de delicte (robar, traficar...) i per tant d’entrada a presó. Sis 

de les set persones entrevistades que han viscut el procés estudiat han estat o són 

drogodependents.  

 

P2: “Moltes de les causes de l'entrada a la presó van lligades a la toxicomania. 

La toxicomania és anterior, el consum porta a realitzar coses il· legals... La 

prevalença de consum entre les persones a les quals atenem és superior al 

70%. Pràcticament tothom”. 

 

D’altra banda, estar a la presó comporta un deteriorament en la salut dels individus, 

especialment en la psicològica i en les habilitats socials i cognitives. Aquest fet en moltes 

ocasions pot dificultar la reinserció i la cerca d’un habitatge.  

 

E3: “La cárcel me ha afectado a la salud, sobre todo a la mental”. 

 

E4: "La cárcel te afecta a la salud, la vista te la jode bastante, el movimiento 

también". 

 

E5: “Te afecta mentalmente. Mentalmente estoy seguro. Te habitúas a una 

clase de vida apartada de lo normal...”. 
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P2: “També trobo que la presó deteriora les capacitats adaptatives, 

cognitives... A la presó no planifiques, et diuen què has de fer... Al sortir perds 

capacitats. A part, es pateixen trastorns mentals per les situacions viscudes a 

dins”. 

 

No obstant això, quan una persona té un molt mal estat de salut, en algunes ocasions té prioritat 

a l’hora d’accedir a permisos o recursos, tant públics com privats. Com que la demanda supera 

clarament l’oferta, entitats com Arrels Fundació, per exemple, prioritzen donar suport a 

persones amb dificultats de salut. 

 

E1: “Entonces, cuando vovlí a la cárcel me metieron en enfermería. Y ahí 

pues claro, ya se tramitó el permiso porque con máximo riesgo... Ya no se 

fiaban. Entonces hicimos un pacto con las abogadas de Arrels y el juez. Ellos 

se hacían cargo, llevando las reglas que me pedían, entonces no estaba en 

libertad condicional como ahora, estaba en otro "régimen". Y ahora hace unos 

días que estoy con libertad condicional”. 

 

Es pot observar, doncs, que la presó afecta la salut, especialment la mental. En els casos de 

deteriorament sever, però, és més fàcil accedir a suport. En casos de deteriorament mitjà és 

segurament quan apareixen més complicacions: no són persones prioritàries a l’hora de ser 

ateses, però pateixen dificultats de diferent tipus que poden impossibilitar la realització d’una 

vida “normal”. De tal forma, es pot dir que aquest grup és el que es veu més afectat per les 

implicacions que la presó té sobre la seva salut: no poden realitzar-se vitalment amb normalitat, 

però no són considerades prioritàries. A banda d’això, la drogodependència dificulta el procés 

de reinserció i de cerca d’habitatge; impedeix mantenir una rutina sana i en moltes ocasions 

aboca a la reincidència (Molleda et al., 2010). 

Per tant, es confirma la subhipòtesi 6: 

Els problemes de salut, incloent-hi les drogodependències, dificulten en el procés de cerca d’un 

habitatge al sortir de la presó. 
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Cal destacar també que la mateixa presó és un espai en què la salut es deteriora, especialment 

la mental i que les drogodependències estan presents en pràcticament tots els casos. Aquests 

dos fets, el primer directament relacionat amb l’estada al centre penitenciari, dificulten l’accés 

a un habitatge. 

 

4.2.7 El paper de la situació econòmica i laboral 

 

Aquest estudi, en línia amb la literatura existent, constata que la situació econòmica és una de 

les variables més importants a l’hora de comprendre el fet delictiu (sobretot en casos de furts), 

així com una de les principals causes a l’hora de viure situacions de sensellarisme en sortir. 

Sense recursos econòmics és molt complicat accedir a un habitatge digne, sent aquesta una 

realitat habitual entre el col·lectiu. Algunes persones poden accedir a pagues d’excarceració, 

condicionades en moltes ocasions a la cotització prèvia. Aquestes ajudes són de poca quantia i 

tenen una duració molt curta.   

 

E3: “Te dan la paga de excarcelación, de 420 euros aproximadamente, 

durante un año y medio creo. Con eso no te comes nada, no tienes ni para 

pagar una habitación”. 

 

D’altra banda, tal com s’ha destacat anteriorment, estar a la presó dificulta l’accés al món 

laboral, ja sigui per un deteriorament en les capacitats o pel paper de l’estigmatització. De les 

set persones entrevistades, cinc cobren o estan tramitant la Pensió No Contributiva (PNC), una 

treballa a una fundació i una altra no rep ingressos donada la seva situació d’irregularitat 

administrativa. Cal destacar el cas d’aquesta última persona i del grup del qual forma part: el 

fet de no estar regularitzat, com s’ha explicat anteriorment, dificulta enormement l’accés a una 

feina sumant-se a les complicacions que el mateix fet d’haver estat a la presó comporta. 

 

E5: "No tengo nada. Ninguna ayuda. La gente que me conoce me ayuda, me 

dan comida ".  

 



28 

 

E5 depèn completament de l’ajuda d’entitats privades i del que la gent li proporciona; no rep 

suport econòmic per part de les institucions i no va gaudir d’un acompanyament 

postpenitenciari.  

La dificultat, no obstant això, no només està a trobar feina, sinó en mantenir-la: en moltes 

ocasions, aquest procés pot suposar un “shock” per a la persona. E2 destaca la dificultat que 

suposa sortir de la presó i passar a treballar a jornada completa: 

 

E2: “De no trabajar a meterte en un sitio ocho-diez horas, todo el día, 

construcción... Sí, ganaba pasta, pero me acabé achicharrando y recaí”.  

 

De tal forma, es pot confirmar la subhipòtesi 7: 

La situació econòmica i laboral de cada individu en abandonar el centre penitenciari 

determina l’accés a un habitatge. 

Es pot afegir, però, que el fet d’haver estat a la presó condiciona la situació econòmica de la 

persona, sent més complicat accedir al món laboral. 

 

4. Conclusions 

 

Mitjançant aquest estudi s’ha pogut realitzar una aproximació al procés que segueixen les 

persones que han estat a la presó i posteriorment han dormit al carrer a Catalunya. Els resultats 

aquí obtinguts concorden amb la literatura existent, que majoritàriament recolza la hipòtesi que 

la presó esdevé un factor de risc de sensellarisme (Metraux et al.,  2007). Per a guiar el treball 

s’ha definit la següent pregunta principal: 

 

“Quina és la relació entre l'estada a la presó i la vivència de situacions de 

sensellarisme a Catalunya?” 
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Responent-la, es pot concloure que el fet d’haver estat reclòs a un centre penitenciari dificulta  

de forma significativa el procés de cercar una llar. No obstant això, s’ha observat que existeixen 

amb anterioritat a l’entrada a la presó una sèrie de condicions que molt probablement 

augmenten el risc de sensellarisme.  

Aquesta relació no es produeix de forma homogènia. Existeixen una sèrie de factors que 

determinen el resultat vital de les persones en qüestió. Per a analitzar-los, s’ha formulat la 

següent subpregunta de recerca: 

 

“Quins són els factors que influeixen en la relació entre l'estada a la presó i la 

vivència de situacions de sensellarisme a Catalunya?” 

 

 

Partint d’una revisió de la literatura i mitjançant les entrevistes realitzades s’ha analitzat com 

determinades variables influeixen en la relació estudiada. Existeix una interrelació entre 

aquestes, sent algunes especialment significatives. Són les següents: 

Tipus de delicte i duració de la pena: a partir de les entrevistes realitzades en aquest estudi, 

s’ha pogut concloure que la duració de la pena, relacionada amb el tipus de delicte, afecta de 

forma notable el procés de cerca d’una llar al sortir. Aquesta afectació es produeix en dos 

sentits. Per un costat, com més curta és la pena menys acompanyament es pot realitzar, sent el 

suport institucional pràcticament inexistent en aquests casos. Per l’altre, com més llarga és la 

pena més evident és el deteriorament de salut, social i emocional de la persona, dificultant el 

procés de reinserció. De tal forma, es pot afirmar que penes alternatives a la presó poden reduir 

el risc de sensellarisme. 

Origen i situació administrativa: aquesta recerca assenyala que les persones indocumentades 

es troben en una situació de més vulnerabilitat, sent en el seu cas més complicat accedir a una 

llar en sortir. Aquest fet es produeix principalment per la dificultat afegida a l’hora d’accedir a 

tant a ajudes com al mateix món laboral. A més a més, haver estat a la presó fa que no puguin 

obtenir la regularització fins que cancel·lin els seus antecedents, fet que pot tardar anys. De tal 

forma, es pot parlar d’un “cercle viciós” del qual és molt difícil sortir, sent especialment 

complicat accedir a una llar. La indocumentació pot abocar en molts casos a conductes 

delictives; aquestes, alhora, dificulten la regularització. 
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Gènere: a través d’aquest estudi s’ha pogut observar que les dones que experimenten aquest 

procés viuen una experiència diferent de la dels homes. Per un costat, el seu grau de 

deteriorament és més elevat, donat que en el seu cas és més complicat perdre la xarxa familiar. 

Per l’altre, existeixen menys recursos pensats per a elles. Per últim, elles estan molt més 

exposades a situacions de risc quan dormen al carrer. 

Xarxa social i familiar: mitjançant aquesta recerca s’ha pogut constatar que l’absència de 

xarxa familiar sòlida esdevé un element comú entre les persones que pateixen la situació 

estudiada. En moltes ocasions el pilar fonamental de la persona presa al sortir és la seva xarxa, 

que pot acollir-la i oferir-li suport. Quan no existeix, no hi ha a qui demanar ajuda. No obstant 

això, la presó no és un element que impliqui la pèrdua d’aquesta xarxa, sinó que en moltes 

ocasions ja era inexistent en el moment d’entrar.  

Estigmatització: a través de les entrevistes realitzades en aquest estudi no s’ha pogut observar 

que l’estigmatització sigui un factor que afecti en el moment de trobar una llar en abandonar el 

centre penitenciari. Es tracta d’una variable que va molt relacionada amb moltes altres, motiu 

pel qual és complicat establir causalitat. Dit això, sí que s’ha pogut observar com algunes de 

les persones entrevistades han percebut estigmatització, sobretot en l’entorn laboral. 

Salut: s’ha pogut establir que l’estat de salut, especialment la presència de drogodependències, 

esdevé un element que afecta en el procés entre l’estada a la presó i la vivència de situacions de 

sensellarisme. Cal remarcar, però, que la majoria de persones entrevistades han tingut o tenen 

una addicció moltes vegades anterior a l’entrada al centre penitenciari. D’altra banda, es pot 

destacar que el fet d’estar reclòs té afectacions sobre la salut. Aquestes afectacions poden 

dificultar la realització d’una vida “normal” i, de tal forma, l’accés a un habitatge. No obstant, 

també s’ha pogut observar que quan es tracta de persones en molt mal estat de salut, es produeix 

una “priorització” a l’hora de ser ateses per les institucions i entitats.  

Situació econòmica i laboral: mitjançant aquest estudi s’ha pogut constatar com el fet de no 

tenir una condició econòmica favorable dificulta enormement l’accés a un habitatge, sent un 

element comú entre totes les persones entrevistades. A més a més, el fet d’estar a la presó pot 

dificultar la incorporació al món laboral. Això es produeix, per un costat, pel deteriorament de 

capacitats i el “temps perdut”. Per l’altre, pel possible estigma existent i la seva afectació. 

Un cop analitzats els resultats, doncs, es pot concloure que existeix una relació evident entre 

l’estada a la presó i la vivència de situacions de sensellarisme a Catalunya, on intervenen una 

sèrie de variables que afecten en tot el procés. El fet d’estar a la presó aboca en moltes ocasions 
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a no poder trobar una llar digna, sent múltiples els factors que expliquen aquest fet. A més a 

més, s’ha pogut observar com existeix una manca d’acompanyament postpenitenciari, 

especialment pel que fa a l’habitatge; els recursos residencials existents estan en mans de 

fundacions privades i la política de reinserció està enfocada al món laboral, obviant el 

residencial. Aquesta recerca posa de manifest que cal més intervenció pública dirigida a 

aquestes persones i un increment en els recursos destinats a resoldre la seva problemàtica. 

En aquest sentit, es pot destacar la necessitat de seguir investigant en la qüestió, donada la 

manca d’informació i estudis existents sobre aquesta. D’altra banda, és important abordar la 

temàtica des d’una òptica de polítiques públiques, proposant possibles intervencions que posin 

fi a aquesta dramàtica situació d’exclusió residencial entre les persones preses. 

Futures línies de recerca poden anar dirigides al paper del gènere que, tal com s’ha demostrat, 

és una variable que afecta considerablement en les experiències de sensellarisme. També és 

necessari aprofundir en el paper de l’estigmatització que pateix el col·lectiu de persones preses 

i la seva incidència a l’hora de cercar una llar i una feina (que aquí no s’ha pogut abordar de 

forma exhaustiva).  

Per últim, una altra possible línia de recerca rellevant pot ser l’anàlisi de la situació dels menors 

tutelats per l’administració quan fan 18 anys i abandonen els centres on estan; es tracta d’un 

fenomen diferent de l’estudiat en aquest estudi, però és també un procés de 

desinstitucionalització en què hi pot haver risc de sensellarisme.  
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6. Annexos 

 

7.1. Annex I 
 

Les entrevistes a les persones que han viscut el procés estudiat han partit del guió que es pot 

veure a continuació. No obstant això, s’han adaptat les preguntes a cada perfil (tenint en compte 

el gènere i l’origen), així com als temes d’interès/coneixement de les persones entrevistades. 

1. La trajectòria personal: 

 

Temes/qüestions:   

- Quin va ser el lloc de naixement? 

- Com van ser els teus primers anys de vida? 

- Com recordes la teva joventut? 

- Com era la teva relació amb la família? 

- Quins estudis tens finalitzats? 

- Has treballat? 

- El que pugui sorgir 

Variables abordades: Origen i situació administrativa, Xarxa Social i Familiar, Estat 

de Salut, Situació econòmica i laboral 

 

2. Experiència a la presó 

 

Temes/qüestions:  

- Com era la teva situació anterior a l’entrada al centre penitenciari? 

- Disposaves d’un habitatge estable? 

- Quants anys de pena vas complir? 

- Com recordes l’experiència a la presó? 

- El que pugui sorgir 

Variables abordades: Tipus de delicte i pena, Xarxa social i familiar, Situació 

econòmica i laboral. 
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3.  Sortida de la presó 

 

Temes/qüestions:  

- Com recordes el procés de sortida de la presó? 

- Et vas sentir acompanyat en aquest procés? 

- Quin paper van jugar les institucions i les entitats? 

- En quin moment et trobes en situació de carrer? 

- Consideres que el fet d’estar a la presó t’ha afectat la salut? 

- Penses que la imatge que es té sobre les persones preses afecta a l’hora de cercar 

una feina i una llar? 

- En aquest moment, disposes d’algun tipus d’ajut econòmic? 

- El que pugui sorgir 

Variables abordades: Estigmatització, Situació econòmica i laboral, Salut, Xarxa 

social i familiar, Estigmatització 

 

 

4. Situació de sensellarisme 

 

Temes/qüestions: 

 

- Com va ser la teva experiència al carrer? 

- Quant de temps vas estar? 

- Vas tenir algun seguiment o suport? 

- Com creus que la situació et va afectar la salut? 

- Creus que les dones viuen un procés diferent? 

- El que pugui sorgir 

Variables abordades: Totes. 
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Pel que fa a les professionals entrevistades, l’estructura de les entrevistes ha estat la que es 

presenta a continuació. Això ha esdevingut una base, a partir de la qual s’han pogut abordar 

altres qüestions. 

 

1. Introducció a l’entitat/institució 

 

Temes/qüestions: 

 

- Quina tasca duus a terme? 

- Quant temps portes treballant? 

- Amb quins perfils treballeu més? 

- El que pugui sorgir 

 

 

2. Situació de les persones abans d’entrar a la presó 

 

Temes/qüestions: 

 

- Quina sol ser la situació de les persones abans d’entrar a la presó? 

- Com és la seva xarxa social i familiar? 

- En quin estat de salut es troben? 

- Quina és la seva situació econòmica? 

- El que pugui sorgir 
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3. Procés de sortida del centre penitenciari 

 

Temes/qüestions: 

 

- Com es realitza l’acompanyament quan una persona abandona el centre penitenciari? 

- Consideres suficients els recursos residencials destinats al col·lectiu? 

- Consideres que la duració de la pena afecta en el procés d’acompanyament? 

- El que pugui sorgir 

 

 

 

4. Diferència d’experiències segons variables 

 

Temes/qüestions: 

 

- Penses que hi ha diferències entre les experiències que viuen les dones i la que viuen 

els homes? 

- Consideres que les persones estrangeres viuen una experiència diferent? 

- Creus que el fet d’estar a la presó afecta la salut? 

- Penses que haver estat a un centre penitenciari dificulta cercar una feina i una llar? 

- El que pugui sorgir 

 

 

 


