COMUNICAT DE PREMSA
L’ATM realitza una enquesta per prevenir l’assetjament sexual al
transport públic
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L’estudi forma part del Pla de mesures contra l’assetjament al transport públic, impulsat
en conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Institut Català de les Dones
Durant el mes d’octubre es faran 6150 enquestes tant presencials com telefòniques
El 60% de les persones usuàries de transport públic són dones, segons l’última Enquesta de
Mobilitat en Dia Feiner

L’Autoritat del Transport Metropolità, en conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i
l’Institut Català de les Dones, impulsa una enquesta a 6150 persones per analitzar la situació del
sistema de transport públic des de la perspectiva de gènere. L’estudi es realitza en el marc del
projecte d’elaboració del Pla de mesures contra l’assetjament sexual, amb l’objectiu de definir un
conjunt d’accions per prevenir aquesta problemàtica.
L’enquesta, que porta a terme el Gabinet d’Estudis Socials i d’Opinió Públic (GESOP), es realitza a
dones usuàries o no usuàries del transport públic, però també a homes. Les entrevistes, que són tant
telefòniques com presencials, han començat a fer-se en diferents punts de la xarxa de transport
públic de l’àrea de Barcelona aquesta setmana i es realitzaran fins a finals d’octubre del 2020.
A partir de les dades obtingudes a l’enquesta, i d’un estudi de les tipologies de solucions aplicades
arreu del món i de l’anàlisi de la seva efectivitat, el Pla de mesures contra l’assetjament sexuals al
transport públic preveu elaborar una llista de les solucions recomanades perquè els diferents
operadors de transport públic les puguin aplicar.
L’ATM, de fet, ja va incloure aquest 2019 preguntes sobre l’assetjament sexual a l’Enquesta de
Mobilitat en Dia Feiner (EMEF). D’altra banda, ha incorporat una anàlisi específica de la perspectiva
de gènere i el seguiment sobre la execució de les mesures del pla contra l’assetjament en el sistema
de transport públic en la nova redacció del Pla Director de Mobilitat. Per la seva part, el
Departament de Territori i Sostenibilitat es compromet a dur a terme també aquestes actuacions en
els plans directors de mobilitat que es redactin en d’altres àmbits territorials.
L’enquesta sobre l’assetjament sexual a l’àrea de Barcelona es realitza en col·laboració amb l’Institut
d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i està finançada a càrrec dels crèdits rebuts del
Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de
Género.
Poden consultar-se els qüestionaris que es realitzaran a través d’aquest enllaç.
Barcelona, 6 d’octubre del 2020.
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