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CAPÇALERA I IDENTIFICADORS QÜESTIONARI 

 
NUMQ └─┴─┴─┘ Codi entrevistador/a└─┴─┘ Data inici (dd:mm:aaaa)  _ _/_ _/_ _ _ _Data fi _ _/_ _/_ _ _ _ 

 
Hora inici(hh:mm)└─┴─┴─┘ Hora fi(hh:mm)└─┴─┴─┘ 

 

MODE 

1. CATI 

2. CAPI → Lloc de l’entrevista (estació, parada, trajecte...____________________) (Geolocalitzar X,Y) 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Bon dia / bona tarda,  

 

Sóc XXX de l’empresa XXXX. L’Autoritat del Transport Metropolitana i l’Institut Català de les Dones està portant 

a terme un estudi sobre l’assetjament sexual de les dones al transport públic i vostè ha estat seleccionada/t 

aleatòriament per participar en aquest estudi.  

 

L’informem que les entrevistes podran ser escoltades per les nostres supervisores o gravades per garantir que 

les fem adequadament. La informació que ens faciliti serà confidencial i degudament tractada per tal de 

respectar l’anonimat de les persones participants. Moltes gràcies per la seva col·laboració.  

 

BLOC I. PERFILS D’ÚS I QUOTES 

 

(TOTA LA MOSTRA) 

 

1. Vostè es considera...  

1. Dona [contestar qüestionari dones] 

2. Home [contestar qüestionari homes] 

3. Altres [Triï si prefereix respondre el qüestionari d’homes o el de dones] 

 

4. Quin any va néixer vostè? 

 

5. (només si va néixer en 2004) Per tant vostè té _ _ o _ _ anys? [Si no té 16 o més anys => FI DE 

L’ENTREVISTA] 

 

6. A quin municipi viu? [Si no és cap dels municipis SIMMB => FI DE L’ENTREVISTA] 

 

7. Cada quan utilitzava el transport públic (de dilluns a divendres) abans de la COVID-19. (no llegir, 

assignar) 

 

 

B. Transport públic 

 

6. Cada dia de la setmana / quasi cada dia de la 

setmana(4-5 dies laborables – no inclou dissabte) 

5. Varies vegades per setmana(dos o tres dies per 

setmana... no inclou dissabte) 

4. Una vegada a la setmana 

3. Varies vegades al mes(màxim 5 cops al mes) 

2. Una vegada al mes 
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1. Ocasionalment(no sap ni dir quan... però alguna 

vegada) 

0. Mai 

98. NS  

99. NC 

(aclariment: taxi i uber/cabify es considera transport públic) 

 

8. I els caps de setmana? (no llegir, assignar) 

 

 

B. Transport públic 

 

4. Cada cap de setmana (dissabte i diumenge)  

3. Diversos caps de setmana al mes (màxim 3 cops 

al mes) 

2. Una vegada al mes 

1. Ocasionalment(no sap ni dir quan... però alguna 

vegada) 

0. Mai 

98. NS  

99. NC 

(aclariment: taxi i uber/cabify es considera transport públic) 

 

(SI P7 I P8=98 O 99: només respondre BLOC II i preguntes 29) 

 

BLOC II. OPINIÓ SOBRE L’ASSETJAMENT SEXUAL AL TRANSPORT 

PÚBLIC 

 

(TOTA LA MOSTRA) 

9. Fins a quin punt creu que al transport públic són freqüents les situacions següents? Valori-ho en 

un escala de 0 (gens freqüents) a 10 (molt freqüents):  (98 NS / 99 NC) 

 

A. Mirades molestes/insistents/lascives   └─┴─┘ 

B. Invasions d’espai, acostaments excessius     └─┴─┘ 

C. Xiulades, comentaris sobre el cos o la forma de vestir  └─┴─┘ 

D. Comentaris sexuals, insinuacions sexuals    └─┴─┘ 

E. Fregaments, tocaments indesitjats    └─┴─┘ 

F. Agressions i intents d’agressió sexual    └─┴─┘ 

 

10. Valori la seva gravetat en una escala de 0 (gens greus) a 10 (molt greus): (98 NS / 99 NC) 

A. Mirades molestes/insistents/lascives   └─┴─┘ 

B. Invasions d’espai, acostaments excessius     └─┴─┘ 

C. Xiulades, comentaris sobre el cos o la forma de vestir  └─┴─┘ 

D. Comentaris sexuals, insinuacions sexuals    └─┴─┘ 

E. Fregaments, tocaments indesitjats    └─┴─┘ 

F. Agressions i intents d’agressió sexual    └─┴─┘  
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15. Valori en una escala de 0 (no passa mai) a 10 (passa molt sovint) quina creu que és la freqüència 

de les situacions d’assetjament valorades anteriorment al: (98 NS / 99 NC) 

 

A. Metro     └─┴─┘ 
B. Bus urbà de Barcelona (TMB)   └─┴─┘ 
C. Bus urbà d’altres municipis (NO TMB)  └─┴─┘ 
D. Bus interurbà    └─┴─┘ 
E. Tramvia  └─┴─┘ 
F. Renfe rodalies    └─┴─┘ 
G. Renfe regional/mitja distància   └─┴─┘ 
H. FGC     └─┴─┘ 
I. Taxi, UBER, CABIFY    └─┴─┘ 

 

16. A. On creu que són més freqüents les situacions valorades anteriorment?  

1. En estacions 

2. En andanes, accessos, escales 

3. Dins dels ascensors 

4. Dins dels vagons, dins dels busos, dins el taxi 

97. Altres___________ 

 

16 B. Quan hi ha poca gent o quan hi ha molta gent/aglomeracions?  

 

1. Quan hi ha poca gent 

2. Quan hi ha molta gent, aglomeracions 

97. Altres____________ 

 

16 C. I de dia/en llocs amb visibilitat o de nit/en llocs foscos? 

1. De dia o en llocs amb visibilitat, enllumenats 

2. De nit o en llocs sense llum, foscos 

97. Altres___________ 

5. En estacions 

6. En andanes, accessos, escales 

7. Dins dels ascensors 

8. Dins dels vagons, dins dels busos, dins el taxi  

97. Altres___________ 

 

 

BLOC III. EXPERIÈNCIES D’ASSETJAMENT VISCUDES 

(TESTIMONIATGE/PRESENCIAT UN ASSETJAMENT) 

 

(NOMÉS USUARIS HABITUALS: si P7B=4,5,6 o P8B=3,4. USARIS ESPORÀDICS (resta 

d’usuaris) PASSAR A BLOC IV) 

18. En els darrers 2 anys ha presenciat alguna de les situacions següents mentre viatjava en 

transport públic? (cal preguntar per totes les opcions) 

 

A. Invasions d’espai, acostaments excessius cap a alguna dona 

B. Xiulades, comentaris sobre el cos o la forma de vestir d’alguna dona 

C. Comentaris sexuals, insinuacions sexuals cap a alguna dona 

D. Actes obscens, exhibicionisme cap a alguna dona 

E. Una agressió o intent d’agressió sexual cap a alguna dona 

 

 

1. Mai 

2. Alguna vegada 

3. Sovint 

4. Moltes vegades 

98. NS 

99. NC 
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19. (si P18A, P18B, P18C, P18D, P18E= 2 o 3 o 4)  (si ha presenciat més d’un episodi) Quina situació 

va ser la que li va afectar més?  (si només n’ha presenciat un, imputar directament) 

 

1. Invasions d’espai, acostaments excessius cap a alguna passatgera 

2. Xiulades, comentaris sobre el cos o la forma de vestir d’alguna passatgera 

3. Comentaris sexuals, insinuacions sexuals cap a algun passatgera 

4. Actes obscens, exhibicionisme cap a algun passatgera 

5. Una agressió o intent d’agressió sexual cap a algun passatgera 

 
24. (si P18A, P18B, P18C, P18D, P18E= 2 o 3 o 4)  (si ha presenciat més d’un episodi respondre pel de 

major afectació segons P19) En quin mitjà de transport públic va passar? (no llegir, assignar) 

 

1. Metro     
2. Bus urbà de Barcelona (TMB)   
3. Bus urbà d’altres municipis (NO TMB) 
4. Bus interurbà    
5. Tramvia 
6. Renfe rodalies    
7. Renfe regional/mitja distància    
8. FGC 
9. Taxi, Uber, Cabify  
97. Altres_____________________ 
98. NS 
99. NC    

 

 

BLOC IV. MESURES PREVENTIVES 
 

BLOC IV.A. OPINIÓ SOBRE LES MESURES DE PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT AL TRANSPORT 

PÚBLIC   

 

(TOTA LA MOSTRA) 

 

29. Com valora la utilitat de les següents mesures per prevenir l’assetjament sexual al transport públic 

en una escala de 0 (gens útil) a 10 (totalment útil (98 NS / 99 NC) 

 

A. Presència de personal de vigilància       └─┴─┘ 

B. Presència d’altre personal (guixetes d’atenció, personal de manteniment...)  └─┴─┘ 

C. Dispositius d’alerta, auxili i socors (intèrfons, botons d’alerta...)   └─┴─┘ 

D. Millora de la visibilitat i de la il·luminació     └─┴─┘ 

E. Càmeres de videovigilància       └─┴─┘ 

F. Aplicacions de mòbil on alertar d’actituds masclistes    └─┴─┘ 

G. Parades a demanda als busos nocturns     └─┴─┘ 

H. Campanyes sobre el tema de l’assetjament sexual a l’interior dels                                                            

vagons/busos o estacions/parades      └─┴─┘  

Agraïm molt la seva col·laboració en respondre a aquestes preguntes. Seran de molta utilitat. Recordar 
telèfon atenció violència masclista 
 


