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ABSTRACT: 
 
La present investigació té com a objectiu analitzar la dimensió d’assetjament sexual en el 

àmbit de la Universitat Pompeu Fabra. Per poder valorar-ho, s’ha creat una enquesta per  

analitzar aquest fenomen dirigida exclusivament a la població de la universitat. La 

investigació es divideix en tres apartats diferents. El primer, pretén valorar la percepció dels 

membres de la Universitat Pompeu Fabra en relació a l’assetjament sexual. El segon, veure si 

es produeix assetjament dins de la Universitat. Per últim, es  vol valorar la opinió de la 

població en relació a la implementació d’un  mecanisme per atendre a les víctimes 

d’assetjament sexual. 



1 
 

Índex 

 
1. INTRODUCCIÓ ........................................................................................................... 2 

2. MARC TEÒRIC ........................................................................................................... 4 

3. METODOLOGIA ........................................................................................................ 8 

4. ANÀLISI DE RESULTATS ...................................................................................... 16 

5. CONCLUSIONS......................................................................................................... 23 

BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................. 25 

ANNEX .............................................................................................................................. 26 

 

  



2 
 

1. INTRODUCCIÓ: 

La investigació que es presenta a continuació, té com a objectiu analitzar la perspectiva 

d’assetjament sexual a la Universitat Pompeu Fabra (d'aquí en endavant UPF). L'assetjament 

sexual és un delicte tipificat per el codi penal1. Tot i així, a nivell espanyol aquest és un fet 

poc visible degut a l'enrederiment en aquest aspecte. L'assetjament sexual es produeix en 

diferents àmbits. El més recorrent és l'assetjament sexual en l'àmbit laboral, tot i que també es 

produeix en d'altres com és el cas del ensenyament universitari.  

L'assetjament sexual a les universitats ha anat evolucionant amb el temps, i com a 

conseqüència s'han desenvolupat diferents mecanismes per poder-lo combatre. Aquest és el 

cas d'algunes universitats dels E.E.U.U., pioneres en la matèria. A nivell espanyol les 

universitats han començat a implementar aquests mecanismes en els últims anys, tot i que en 

menor mesura. Un dels grans avenços en la matèria a nivell estatal, ha estat la signatura d'un 

manifest de cooperació entre trenta-tres universitats espanyoles2 per poder combatre les 

diferències de gènere i aconseguir igualtat entre homes i dones en l'àmbit universitari.  

Si ens centrem en la UPF, aquesta no disposa de cap mecanisme per a la igualtat a través del 

qual es tracti l'assetjament sexual, ni tampoc està dins de les trenta-tres universitats que 

formen part del IRUIGEU. Només s’aborda el tema de l’assetjament sexual des de el 

Departament de Prevenció de Riscos Laborals, i aquest va dirigit exclusivament al personal 

tant docent com administratiu, però no inclou als estudiants. És per aquest motiu que es vol 

analitzar l'assetjament sexual a la UPF, per tal d'observar si seria necessari introduir un 

mecanisme d'atenció a víctimes. Abans de dissenyar un mecanisme però, és imprescindible 

mesurar la dimensió del fenomen. Aquest estudi doncs, es centra en l'aportació de dades per 

tal de poder testar si aquest comportament es produeix a la UPF, i definir la seva magnitud. 

Queda pendent el disseny d’un mecanisme d’atenció a víctimes. 

Per tal de mesurar aquest fenomen, s’ha elaborat una enquesta. Aquesta és l’instrument bàsic 

en el que es centra la investigació. Amb l’enquesta es pretén recollir la percepció d’estudiants, 

professors i personal de la UPF, sobre l’assetjament sexual. En segon lloc, es pretén observar 

si s’han produït comportaments associats a l’assetjament sexual en l’entorn de la UPF. Per 

últim, es busca recollir la opinió dels enquestats preguntant si consideren que la universitat 

                                                           
1 CP. 1995. Art.184.1, Título VIII Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual, Capítulo III del Acoso 
Sexual.  
2lRUIGEU - Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria 
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hauria de disposar d’un mecanisme per poder afrontar el problema. L’enquesta està dirigida a 

tota la comunitat de la UPF: estudiants, PDI (Personal Docent i d’Investigació) i al PAS 

(Personal d’Administració i Serveis). El grup d’estudiants es dividirà en diferents subgrups 

tenint en compte les categories de Grau, Màster i Doctorat. Per tal de que les dades 

obtingudes a través de l'enquesta ofereixin fiabilitat, s'ha utilitzat un mètode de mostreig per 

conglomerants. En l'apartat de metodologia, es mostren tots els detalls del disseny de la 

investigació. 

La idea de realitzar aquesta investigació sorgeix a partir d’un treball realitzat en el transcurs 

de l’assignatura de Victimologia, del 4t curs de Criminologia. Aquesta investigació tenia tres 

objectius. En primer lloc, realitzar un anàlisis bibliogràfic en relació a l'assetjament sexual en 

l'àmbit de l'ensenyament universitari i fer un estudi comparatiu amb diferents universitats 

d'arreu del món que tractessin el problema mitjançant un mecanisme d'atenció a víctimes. En 

segon lloc, esbrinar quina era la dimensió de l’assetjament a la UPF a través d'una enquesta, i 

en darrer lloc valorar si era necessari implementar un programa d’atenció a víctimes 

d’assetjament sexual ja que la universitat no disposa d’aquest. Per dur a terme l’estudi es va 

realitzar un qüestionari i es va distribuir entre diversos alumnes de la UPF. Els resultats 

d'aquest treball van apuntar a que en el marc de la UPF si es produïa assetjament sexual. 

L'estudi es va fer amb una mostra de 150 subjectes, dels quals només 6 van afirmar que si 

havien patit assetjament sexual. Si es considera d'aquesta manera, el percentatge d'assetjament 

és molt baix, però si es té en compte que un total de 24 persones coneixen algú que n'havia 

patit, els resultats canvien. Per tant, semblava indicar que la dimensió de l'assetjament sexual 

era més elevada. Un cop acabada la investigació i havent obtingut uns resultats que apuntaven 

a que si que es produïa assetjament en l'àmbit universitari, va esdevenir la idea de continuar 

amb la investigació per tal de verificar els resultats i intentar aportar una major validesa 

empírica, ja que en la primera es van observar les següents mancances:  

La primera s’atribueix a la no selecció d’una mostra, ja que els qüestionaris es van realitzar a 

l’atzar sense seguir cap criteri de selecció. En segon lloc, les entrevistes van ser dutes a terme 

amb la figura de l’enquestador. Això suposa una dificultat, ja que es perd l’anonimat. En 

tercer lloc, les preguntes no van ser testades prèviament, la qual cosa pot dificultar la seva 

certesa. Per últim, a nivell personal i des de un punt de vista subjectiu, els resultats no 

inspiraven plena confiança degut a la metodologia utilitzada en el moment d’enquestar. Així 

doncs, amb aquesta enquesta es pretén millorar el plantejament de l’estudi i aplicar una 

metodologia més rigorosa. 
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D’altre banda, a diferència d’altres universitats, la UPF no disposa de cap mecanisme 

d’atenció a víctimes d’assetjament sexual. És per aquest motiu, que considero necessària 

aquesta investigació, per tal d’esbrinar si s’hauria d’implementar o no un mecanisme dirigit a 

tota la població de la UPF. 

2. MARC TEÒRIC: 

- Legislació en relació a l’assetjament sexual: 

A continuació es tracta la legislació sobre l’assetjament sexual a nivell nacional, a nivell 

europeu i a nivell internacional, per tal de tenir un marc legal complert d’aquest fenomen. 

Pel que fa a la legislació espanyola, aquesta problemàtica es troba regulada a l’article 184, 

Títol VIII, Capítol III Del Acoso Sexual del Codi Penal, i a l’Estatut de Treballadors a l’art. 

4.2. A més a més, a la Constitució Espanyola es troben diversos articles que podrien ser 

vulnerats en casos de situació d’assetjament sexual com són els 9.2, 10.1, 14,15,18 i 35.1. 

Pel que fa a nivell europeu, la Directiva 2006/54/CE Del Parlament Europeu i Del Consell: 

Igualtat de Tracte i Oportunitat entre Homes i Dones en Assumptes de Treball i Ocupació, 

obliga als Estats Membres a adoptar o modificar les lleis nacionals per a protegir millor les 

víctimes d’assetjament sexual, garantint la integritat, dignitat i igualtat.  

Finalment, respecte a la legislació internacional en referència a l’assetjament sexual es troba, 

d’una banda, a les Nacions Unides, que amb la Resolució 48/104 de l’Assemblea General: 

Declaració sobre l’Eliminació de la Violència Contra la Dona prohibeix la violència contra les 

dones, incloent l’assetjament sexual, en el treball, institucions educatives i altres llocs. D’altre 

banda l’Organització Internacional del Treball (OIT) considera l’assetjament sexual com una 

forma de discriminació i, al igual que la Resolució de les Nacions Unides, ho prohibeix en el 

treball. Per últim, la Convenció Inter americana per Prevenir, Sancionar i Eradicar la 

Violència contra la Dona estableix que l’assetjament sexual no es una discriminació, sinó que 

es tracta d’un tipus de violència contra la dona en qualsevol context. 

- El fenomen de l'assetjament sexual: 

El terme “assetjament” va sorgir durant la dècada dels 70, quan un moviment feminista nord-

americà format per dones posava de relleu la situació de dificultat d’inserció laboral en la qual 

es trobava la dona. En aquest cas, el concepte d’assetjament no era de caràcter sexual, si no 
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que feia referència a una discriminació de gènere, en tant que es considerava a la dona menys 

capacitada a nivell professional.  

Cap a la dècada dels 80 és quan es comença a parlar “’d’assetjament sexual” degut a la gran 

notorietat que han produït en la opinió pública i mitjans de comunicació les seves 

característiques polítiques, sexuals i racials. En aquest període es van començar a realitzar 

estudis sobre l’assetjament sexual a l’àmbit de treball. A partir d’aquí sorgeix als Estats Units 

la Comissió per la Igualtat d’Oportunitats al Treball (EEOC), que considera característiques o 

elements de l’assetjament sexual l’acceptació de requeriments com condició per accedir a un 

treball, que aquesta acceptació o rebuig s’utilitzi per decisions laborals i que afecti l’entorn 

laboral creant un context intimidador, hostil o ofensiu.  

Així doncs, després d’haver contemplat com s’evoluciona del simple “assetjament” a 

introduir el caràcter sexual, es fa una recerca del debat feminista que ha generat el concepte 

d’assetjament sexual amb l’objectiu d’arribar a la definició que es creurà més adient i sobre la 

que es treballarà.  

El debat feminista que engloba aquest tema, rebutja el concepte institucional i mediàtic que es 

fa de l’assetjament sexual, i es basa en aspectes psicosocials. En primer lloc, hi ha l’explicació 

biològica que considera l’assetjament com una manifestació d’atracció sexual, és a dir, no es 

produeix una discriminació entre home i dona sinó que l’assetjament sexual és producte de la 

manifestació de l’instint al lloc de treball juntament amb la incapacitat d’autocontrol d’aquest 

instint. En segon lloc, es troba l’explicació organitzativa que posa de relleu les oportunitats 

que dóna l’estructura jeràrquica per exercir el poder i fer-ne un abús d’aquest, aquí 

l’assetjament sexual es basa en les relacions de poder. En tercer lloc, s’exposa l’explicació 

sociocultural que considera l’assetjament sexual com una desigualtat entre homes i dones més 

enllà de l’àmbit laboral, és a dir, no ho considera com un comportament exclusiu sinó que és 

una desigualtat que es produeix també fora del lloc de treball, ja que veu aquest 

comportament com una forma de perpetuar el domini masculí i exercir el control sobre la 

dóna. Per últim, s’ofereix l’explicació “sex role spillover” (desbordament del rol sexual), on 

la dona es relaciona amb la sexualitat i això s’ha de reflectir en la seva forma d’actuar, de 

vestir, de ser i de comunicar-se; mentre que l’home s’associa amb l’ambició i el domini. 

Aquests rols sexuals que té l’home i la dona es traslladen a l’àmbit laboral provocant 

situacions d’assetjament sexual perquè interioritzin els seus rols i actuïn tal com s’espera que 

ho facin d’acord a aquests.” (Permas, 2000) 
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Deixant de banda el debat feminista, i analitzant una altre qüestió, diferents autors discuteixen 

sobre la naturalesa pròpia de l’assetjament sexual a l’àmbit de treball, és a dir, si es tracta d’un 

comportament que conformaria una forma de violència de gènere, o si, en canvi, estem davant 

d’una situació de discriminació de gènere. “Els autors que són partidaris de equiparar aquest 

fet a la violència de gènere, ho fan en tant que consideren que l’assetjament sexual provoca 

unes conseqüències negatives per les dones, com per exemple un context hostil o intimidador. 

D’altra banda, els autors que es decanten per considerar l’assetjament sexual com una 

discriminació per causa de gènere es basen en que aquest comportament sorgeix a causa de les 

desigualtats entre home i dona, la dominació masculina i les relacions que això provoca entre 

ambdós.” (Zippel, 2009).  

Pel que fa a les raons principals que porten a que es produeixi l’assetjament sexual són el 

poder, i no només el poder laboral (qui està més elevat en la jerarquia laboral pot recórrer a 

l’abús de poder sobre els que ocupen posicions més baixes) sinó que també el poder patriarcal 

(superioritat que concedeix la societat a l’home per sobre de la dona), i la jerarquia laboral 

com a instrument per expressar el poder patriarcal (l’home gaudeix de més oportunitats per 

accedir a les posicions més elevades de la jerarquia laboral i aprofita aquestes posicions per 

perpetuar el seu domini masculí i exercir control). (Torns, 1999). 

- Comparativa amb diferents universitats: 

Després d'analitzar les universitats, tant catalanes com espanyoles, es pot observar que bona 

part d'aquestes ofereixen un programa per a víctimes d’assetjament sexual. Així mateix, s’ha 

pogut comprovar l’existència de RUIGEU (Red de Unidades de Igualdad de género para la 

Excelencia Universitaria). Aquesta xarxa és una cooperació conjunta de trenta-tres 

universitats espanyoles, les quals signaren un manifest conjunt. Aquest manifest reuneix una 

iniciativa conjunta, la de cooperar per a la igualtat entre homes i dones a les universitats, ja 

que només les que funcionen amb igualtat podran aconseguir la qualitat i l'excel·lència 

acadèmica.  

Tal i com s'exposa en aquest manifest, per tal d'aconseguir aquesta finalitat ha sigut necessària 

una modificació legal i s'ha hagut de modificar la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de desembre, 

per la 4/2007, del 12 d'abril. El manifest en qüestió tracta diferents punts en concret sobre les 

igualtats entre homes i dones en l'àmbit universitari, i conclou amb l'objectiu de canviar la 
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situació actual i aconseguir que totes les universitats espanyoles adoptin un programa per a la 

igualtat efectiva entre homes i dones. 

Observats els diferents programes de cadascuna de les universitats inscrites en aquest 

manifest, i posat que la similitud entre els programes és constant, s’ha profunditzat en l’anàlisi 

de cinc universitats espanyoles: tres catalanes i dues de la Comunitat de Madrid. El motiu pel 

qual hem escollit tres universitats catalanes és degut a la proximitat geogràfica; les 

espanyoles, per tal de poder comparar. 

Les universitats catalanes escollides són: la Universitat de Barcelona, la Universitat 

Autònoma de Barcelona, i la Universitat de Girona. Les característiques de cadascun dels 

diferents programes tenen un mateix objectiu: lluitar per a la igualtat entre homes i dones. 

Pel què fa a les universitats espanyoles, les escollides són la Universidad Complutense de 

Madrid i la Universidad Carlos III. A la primera es pot observar el ja esmentat manifest de les 

RUIGEU. En concret, el programa d'aquesta universitat, a part de l'objectiu d'igualtat entre 

homes i dones, també busca la construcció d'una universitat de caire democràtic. La segona, la 

Carlos III de Madrid, és on es pot observar un dels programes més complets. 

En conclusió, dels programes analitzats s’observa que l'objectiu principal és establir la 

igualtat entre homes i dones. Cadascun dels programes té un pla d'acció vigent amb les 

directrius a tractar i els objectius a complir. 

- Fonts d’informació: 

Les fons d'informació utilitzades per aquest estudi són de dos tipus, en primer lloc les fonts ja 

existents, i en segon lloc, la creació d'una base de dades pròpia. Les fonts ja existents són 

d'una banda els estudis d'altres universitats en relació a l'assetjament sexual, i de l'altre les 

enquestes de victimització ja realitzades per altres organismes. Les enquestes de referència 

que s'han utilitzat per elaborar aquest estudi són dues: 

La primera és la enquesta de Violència Masclista de Catalunya que va ser realitzada per la 

Generalitat de Catalunya. Algunes de les preguntes d'aquest qüestionari han estat utilitzades 

per elaborar l'enquesta de l'estudi en qüestió. La segona fa referència a el qüestionari de la 

FRA sobre violència de gènere contra les dones. Al igual que l'anterior, s'han utilitzat diverses 

preguntes com a punt de referència. 
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Les altres fonts d'informació utilitzades són estudis en relació a l'assetjament sexual (Mather, 

2003) i l'assetjament en àmbit universitari (Carvajal, 2008, Hill and Silva, 2005 y Sandler and 

Shoop, 1997).  

Per últim, la font d’informació pròpia, és la base de dades generada a partir de l’enquesta. A 

continuació es mostra tot el procés de la seva elaboració. 

3. METODOLOGIA: 

- Tipus d’investigació 

El disseny d'aquest estudi, és un disseny d'investigació transversal. S'analitza una població 

determinada en un moment determinat. A diferència d'altres estudis longitudinals, que 

mesuren el comportament al llarg del temps, aquest avalua una situació en un moment 

determinat del temps. A més a més de ser un estudi transversal, es pot classificar com a un 

estudi quantitatiu, ja que s'estableix una teoria i a través dels resultats obtinguts per el 

qüestionari es genera una evidència empírica (Corbetta, 2007). 

La base d'aquest estudi és el qüestionari sobre assetjament sexual. Aquest ha estat 

desenvolupat a partir del qüestionari realitzat en el treball anterior. Una de les principals 

modificacions ha estat la implementació de preguntes utilitzades per altres enquestes ja 

mencionades a l'apartat de "Fonts d'informació". 

- Elaboració del qüestionari: 

Per crear el qüestionari, s’ha seguit diferents fases.  

- Qüestionari base:  

El punt de partida d’aquesta enquesta, ha estat el qüestionari elaborat en el primer estudi. A 

partir d’aquesta enquesta s’han aplicat diverses modificacions fins arribar al qüestionari 

definitiu. Les primeres modificacions han estat la incorporació de preguntes d’altres 

enquestes, que han permès abordar el tema i tractar-lo de tal manera que resulti còmode de 

respondre. D’aquesta manera ha canviat de forma considerable l’enquesta, augmentant el 

nombre de preguntes i canviant-ne l’ordre.  
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- Focus Group (Experts):  

La següent fase ha estat l’elaboració d’un focus grup. Aquest va tenir lloc el passat 20 de 

febrer i va tenir com a objectiu la lectura i debat del qüestionari. En la trobada i van participar: 

Tania Reneaum (Llicenciada en Dret i especialitzada en violència contra la dona), Rubén 

Sánchez (Llicenciat en Psicologia Clínica i Social, i agent d’igualtat i formador en matèria de 

violència masclista) , Charo Soler (Llicenciada amb Psicologia i Coordinadora del Equip 

Tècnic de Justícia Juvenil del Servei de Mediació y Assessorament Tècnic del Departament 

de Justícia de la Generalitat de Catalunya), i Clara Cortina (Llicenciada en Ciències Polítiques 

i especialitzada en Demografia). El motiu per el qual es van escollir els tres primers membres, 

és degut a la seva experiència en l’àmbit de la victimologia. La intervenció de l’últim 

membre, va ser per resoldre temes tècnics del disseny de l’enquesta.  

A partir d’aquesta trobada es van realitzar varies modificacions, algunes d’elles força 

importants, que no s’havien tingut en compte alhora d’elaborar l’enquesta. En primer lloc es 

va introduir una tipologia d’assetjament, el que anomenem assetjament virtual. (A través de 

xarxes socials, correu electrònic o mòbil). Va sorgir un debat arrel d’aquest tema, i es per això 

que s’ha especificat aquesta tipologia. En segon lloc, a les preguntes on es pregunta si 

l’enquestat ha patit assetjament sexual, es va proposar afegir la pregunta “per part de qui?”. 

D’aquesta manera ens permet conèixer el perfil de l’agressor. En tercer lloc, es va proposar 

d’introduir preguntes on es valorés el risc de ser víctima. D’altre banda, tres preguntes van 

generar confusió. A partir d’aquí, es va intentar reconstruir-les i crear-les de nou. Per últim, es 

va proposar d’afegir una pregunta oberta. Aquesta consistia en un exercici d’empatia: “si et 

trobessis en una situació d’assetjament, quina seria la millor manera de reparar el dany?”.  

Un vegada realitzat el debat, es van recollir les modificacions i es van aplicar al qüestionari, 

obtenint-ne un de nou.  

- Focus group (Estudiants):  

A partir del qüestionari obtingut del primer focus group, es va elaborar un segon grup de 

discussió. Aquest va tenir lloc el passat 4 de març, i hi van participar quatre estudiants del 

grau d’Humanitats, i un estudiant de màster. El motiu per el qual es van escollir aquests 

membres, és perquè formen part de la població susceptibles de rebre l’enquesta. L’objectiu de 

la trobada era mesurar el temps que trigaven a respondre el qüestionari, i observar si les 
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preguntes generaven confusió́ o bé alguna dificultat. Aquesta segona trobada va servir de 

pilot. Un cop complert el qüestionari se’ls va preguntar la seva opinió́ referent el qüestionari.  

La resolució́ del qüestionari va durar entre set i dotze minuts. En general, el qüestionari no va 

generar incomoditat, i les preguntes van resultar entenedores. Només una pregunta, on hi 

havia un error ortogràfic, va generar confusió́. Aquesta, va ser modificada.  

- Qüestionari definitiu:  

Un cop aplicades totes les modificacions, es va generar el  qüestionari definitiu. Aquest consta 

de 37 preguntes. Aquest també va ser generat amb format digital. Finalment, es va elaborar 

una fitxa tècnica del qüestionari (Veure Annex, p. 25). Per cada pregunta es van codificar les 

respostes, es va atribuir un nom a la variable, i es va argumentar el motiu de la pregunta.   

- Disseny de recollida de dades: 

La població́ de referència per realitzar l’estudi, són tots els membres de la comunitat 

universitària UPF. El que es pretén analitzar és l’assetjament sexual tant en l’àmbit laboral 

com en l’estudiantil. És per això, que la població afectada la formen tots els membres de la 

UPF. Així doncs l’univers de la mostra està format per:  

- Estudiants (Grau) 

- Estudiants (Màster) 

- Estudiants (Doctorat) 

- PDI (Personal Docent i d’Investigació) 

- PAS (Personal d’Administració i Serveis)  

*El personal de restauració i manteniment, entre d’altres, no s’inclouen dins el marc de la 

població de la Pompeu, ja que són serveis subcontractats per la Universitat i no depenen 

directament de la UPF, si no de les empreses respectives.  

Per a la recollida de dades, s’han seguit dos procediments. D’una banda s’han seleccionat els 

estudiants de Grau i de Màster mitjançant un mostreig aleatori. Amb aquests se’ls hi ha passat 

l’enquesta de manera presencial. D’altre banda, els estudiants de Doctorat, el PDI i el PAS no 

se’ls ha aplicat cap mètode de mostreig i s’ha enviat el qüestionari via on-line. A continuació, 

es detallen els motius i el procediment per cada un dels grups.  
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- GRUP 1:  

Per el primer grup, estudiants de Grau i Màster, s’ha dut a terme un mostreig probabilístic per 

conglomerats. Aquest consisteix en agafar un llistat del total de cursos de grau (94) i del total 

de cursos de màsters (32), i escollir un nombre determinat per cada un d’ells. D’aquesta 

manera, aconseguim un nombre determinat de cursos, que és als qui se’ls hi ha passat 

l’enquesta. El motiu per el qual s’utilitza aquest mètode de mostreig i no un altre, és perquè 

no es disposa d’una llista completa d’alumnes als qui accedir. No s’hi pot accedir, per tant, 

s’ha de buscar una alternativa. Com que no es poden escollir els individus a l’atzar, és a dir 

mitjançant una mostra aleatòria simple, s’escull aquest sistema per conglomerats ja que és el 

que ofereix una possibilitat de representativitat més elevada. Un cop feta la selecció s’ha difós 

l’enquesta. 

El fet de que sigui presencial, redueix el risc de la no resposta, ja que en certa manera s’obliga 

a respondre. Pel contrari, si l’enquesta fos on-line la taxa de resposta seria molt més baixa. El 

risc que pot generar al fer-lo presencial, és que l’alumne es senti intimidat a l’aula ja que sent 

propers els seus companys, i això pot influir en la resposta. Tot i així, s’assumeix aquesta 

possibilitat. El següent punt a tenir en compte, és que el qüestionari l’omple el mateix 

enquestat. No hi ha una tercera persona que fa les preguntes i marca les respostes. És el propi 

enquestat qui ho fa, per tant, és una forma de garantir l’anonimat del qüestionari. Al tractar-se 

d’un tema delicat com és l’assetjament sexual, aquest fet s’ha de tenir en compte. Per últim, el 

moment idoni per respondre l’enquesta és en el descans de l’assignatura. Si l’enquesta es 

passa un cop acabada la classe, es corre el risc de que els alumnes vulguin marxar i no el 

responguin, o bé que si el responen, no ho facin amb l’atenció deguda. En el descans, 

probablement estiguin més motivats per respondre’l.  

- GRUP 2:  

El segon grup, compost per els estudiants de Doctorat, el PDI i el PAS, no se’ls ha atribuït cap 

mètode de mostreig. Se’ls ha passat el qüestionari al total de membres d’aquests grups a 

través d’un anunci a l’aula global. En l’anunci hi havia l’enllaç directe al qüestionari. En 

aquest cas, al igual que en l’anterior, no es disposa de llista completa de tots els membres de 

cada grup. Per tant, no es poden seleccionar aleatòriament. Tampoc es pot fer de manera 

presencial, degut a la dificultat que suposa reunir a tots els alumnes de Doctorat, els PDI i els 

PAS. Així doncs l’enquesta s’ha realitzat via web. El risc més elevat en aquest cas és 

l’elevada taxa de resposta que pot suposar un qüestionari on-line. La motivació en respondre 
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aquesta enquesta és més baixa. Es corre el risc de que les respostes obtingudes no siguin 

representatives per a cada un del grup, per tant no seran extrapolables i probablement no 

siguin suficientment representatives. Tot i així, s’assumeix aquest risc. També es corre el risc 

de que l’enquestat abandoni l’enquesta a la meitat, i no s’obtinguin les respostes. La mateixa 

enquesta pot produir un desgast al receptor.  

Tot i així, l’enquesta on-line suposa uns avantatges. La durada, en alguns casos, pot ser més 

curta, ja que hi ha preguntes que segons la resposta condueixen a salts de pàgina. És més àgil 

de respondre. Alhora de picar les respostes, el procediment es automàtic. Així doncs suposa 

un estalvi de temps considerable per l’investigador. En aquesta enquesta també es garanteix 

l’anonimat. Un punt fort d’aquest format, és que l’enquestat realitza el qüestionari en solitari, 

sense sentir-se observat. No rep pressió de l’entorn, ja que el pot realitzar en un espai més 

tranquil.  

La Taula 1 presenta les dades de la població de la UPF,  de la mostra que es pretenia 

aconseguir i de la mostra que s’ha assolit, juntament amb les taxes de representativitat 

respectives a cada mostra: 

Taula 1: Univers de la mostra 

 

Població Mostra 
Esperada Representació Mostra 

Final Representació 

Estudiants 14.951 417 2,79% 195 1,30% 
Grau 12.051 231 1,92% 169 1,40% 

Màster 1.673 63 3,77% 21 1,26% 
Doctorat 1.227 123 10,02% 5 0,41% 

PDI 880 70 7,95% 39 4,43% 
PAS 670 54 8,06% 51 7,61% 

Total: 16.501 541 3,28% 285 1,73% 
      Font d’elaboració pròpia (Maig 2013). 

La recollida per el grup 1 de la mostra s’ha realitzat als estudiants de grau de: 1r Curs de 

Publicitat i Relacions Públiques, 2n Curs de Criminologia i Polítiques Públiques de 

Prevenció, 3r Curs de Enginyeria Telemàtica, 4t Curs de Traducció i Interpretació; i al màster 

de Criminologia i Execució de Mesures Penals. Per poder realitzar la recopilació d’enquestes 

ha calgut posar-se en contacte amb cadascun dels professors o coordinadors de la matèria en 

qüestió i organitzar un calendari de recollida. En un principi es pretenia enquestar a dos 

màsters diferents, però al final per motius de temps i gestió no ha estat possible. 
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La recollida per el grup 2 de la mostra s’ha realitzat a través del Departament de Comunicació 

i Responsabilitat Social de la UPF. Per fer-ho ha requerit posar-se en contacte amb la 

coordinació del servei, i fer una sol·licitud de publicació de l’enquesta. La opció de difondre 

l’enquesta a través d’una llista de distribució per correu electrònic no ha estat possible. 

L’alternativa ha sigut la publicació  d’un anunci amb l’enllaç directe a l’enquesta, a l’apartat 

de Prevenció de Riscos Laborals de l’Aula Global del PDI, PAS i Doctorats. Això ha suposat 

un inconvenient ja que ha dificultat la seva visibilitat. 

Un cop acabat el període de recollida de dades, els nombre de respostes obtingudes ha estat 

d’un total de 285 individus. Les respostes dels qüestionaris del grup 1 han estat tabulades, 

mentre que les del grup 2, al ser on-line, la matriu ja s’ha generat automàticament. En darrer 

lloc s’han fusionat totes les respostes en una sola matriu i s’ha procedit a l’anàlisi dels 

resultats. 

- Hipòtesis: 

A continuació es presenten les diferents hipòtesis de l’estudi. Tal i com s’ha esmentat en la 

metodologia, la investigació pretén analitzar tres àmbits diferents. En primer lloc, es vol 

mesurar quina és la percepció de la població de la comunitat de la UPF respecte l’assetjament 

sexual, en segon lloc es vol analitzar la dimensió d’assetjament sexual a la Universitat, i per 

últim es vol esbrinar la possible demanda d’un mecanisme per afrontar el problema. Degut a 

aquesta classificació, les hipòtesis que es presenten a continuació es divideixen segons 

cadascun dels àmbits esmentats anteriorment. 

- Hipòtesis referents a la percepció: 

Dins d’aquest apartat, es vol mostrar que entén la població de la UPF per assetjament sexual i 

quina és la seva percepció en relació el fenomen, és a dir, si consideren que aquest fet es 

produeix o no.  

H1: Les conductes més lleus no són considerades assetjament, mentre que les conductes més 

severes si que ho són. 

Amb aquesta hipòtesis el que es busca és analitzar quines conductes es consideren 

assetjament sexual i quines no. L’assetjament sexual està definit per set conductes: un 

apropament no desitjat, contacte físic no desitjat, bromes de caràcter sexual, sexe sota 

coacció, ridiculitzar en públic i assetjament virtual a través de correu electrònic, facebook, 
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whatsapp o sms. El que es vol esbrinar és si les conductes de gravetat inferior corresponent a 

l’assetjament ambiental són considerades assetjament, o bé només s’hi consideren aquelles 

que corresponen pròpiament a l’assetjament sexual. 

H2: La percepció de l’assetjament sexual varia en funció del gènere i la ocupació. 

Amb aquesta hipòtesis el que es vol testar és que la percepció del fenomen d’assetjament 

sexual varia segons el gènere i la ocupació. Es parteix de que la percepció varia segons el 

sexe, home o dona, i la ocupació, PDI, PAS o estudiant. Per testar-ho, s’ha elaborat en 

l’enquesta una escala de 1 a 5, considerant 1 que no es produeix o és produeix de forma molt 

baixa i 5 que si es produeix de forma molt elevada. 

H3: Totes aquelles persones que han patit assetjament sexual, tenen una percepció més 

elevada del fenomen en comparació a aquelles persones que no n’han patit.  

Es vol analitzar si influeix en la percepció del fenomen, el fet d’haver viscut una situació 

d’assetjament sexual. L’objectiu és que aquelles persones que si n’han patit, tinguin una 

percepció més elevada respecte aquelles persones que no n’han patit. 

- Hipòtesis referents a la victimització: 

En aquest apartat és on es centra l’objectiu principal de l’estudi. La investigació es basa en 

analitzar si es produeix assetjament sexual a la UPF o no, i si es produeix, veure quina és la 

dimensió d’aquest problema.  

H1: En la comunitat de la Universitat Pompeu Fabra es produeix assetjament sexual. 

El que es pretén és testar si en el marc de la comunitat de la UPF es produeix assetjament 

sexual o no, i definir quina és la seva dimensió. Per fer-ho, s’analitzaran les respostes 

d’aquelles persones que reconeixen haver patit assetjament Sexual en el marc de la UPF. 

H2: La resposta d’haver patit assetjament sexual, varia si es pregunta de forma directa o 

indirecta. 

Amb aquesta hipòtesis, el que s’analitza és si les persones responen de la mateixa manera 

quan la pregunta es fa de forma directa o indirecta. En l’enquesta es pregunta als individus si 

han patit assetjament sexual de forma directa i de forma indirecta. La forma directa es basa en 

respondre si n’han rebut o no. La forma indirecta s’obté a partir de diferents preguntes. Per  

elaborar l’enquesta, s’ha fragmentat el concepte d’assetjament sexual en set comportaments 
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diferents. Aquests són: un apropament no desitjat, contacte físic no desitjat, bromes de 

caràcter sexual, sexe sota coacció, comentaris vexatoris, ridiculitzar en públic i assetjament 

virtual a través de correu electrònic, facebook, whatsapp o sms. Per cada un dels conceptes 

s’ha elaborat una pregunta per veure si alguna vegada els membres de la població de la UPF 

s’hi han trobat. El fet de fragmentar la pregunta permet veure si realment ha viscut una 

situació que pugui estar relacionada amb l’assetjament sexual. En molts casos es poden viure 

alguna de les situacions esmentades anteriorment, i no considerar haver patit assetjament. En 

d’altres casos, les persones ho neguen quan realment si que n’han patit. Si l’enquesta s’hagués 

limitat preguntar-ho de forma directa, s’haguessin perdut tots aquells casos en que les 

persones n’han patit però no ens són conscients.  

També s’ha preguntat de forma directa si han patit assetjament sexual o no. Aquesta hipòtesis 

doncs, vol veure si la forma en que es realitza la pregunta té un efecte en la resposta o no. Per 

tant, a partir de les diferents conductes es generaran altres indicadors per tal de poder analitzar 

l’assetjament.  

H3: L’Assetjament Sexual varia en funció del Sexe i l’Ocupació: 

El que es vol veure és si l’Assetjament Sexual varia en funció del Sexe i la Ocupació, i si les 

diferències són significatives o no.  

- Hipòtesis referents al programa: 

Aquest és l’últim bloc d’hipòtesis, i fa referència a la necessitat d’un mecanisme d’atenció a 

víctimes d’assetjament sexual. Estan orientades per generar una proposta de mecanisme ja que 

la universitat no en disposa de cap. 

H1: La població de la Universitat Pompeu Fabra considera que hi hauria d’haver un 

mecanisme per tractar l’assetjament sexual. 

Amb aquesta hipòtesis es pretén observar quina és la percepció dels estudiants alhora de 

valorar la necessitat d’un mecanisme per tractar el fenomen de l’assetjament. El resultat 

esperat es que la població de la UPF tingui una opinió favorable de cara al mecanisme. 

H2: En el cas de que la Universitat Pompeu Fabra disposes de un mecanisme d’atenció a les 

víctimes d’assetjament sexual, la població de la mateixa en faria ús d’aquest quan es trobés 

davant d’una situació d’assetjament. 
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A diferència de l’anterior, aquesta hipòtesis pretén analitzar si els membres de la UPF farien 

ús d’un mecanisme com aquest, en el cas de que es trobessin en una situació d’assetjament. 

4. ANÀLISIS DELS RESULTATS: 

Aquesta és la última fase del procés del qüestionari. Un cop acabada la recollida i tabulació de 

les dades, s’ha procedit a fer-ne l’anàlisi. Tots els resultats que es presenten a continuació han 

estat obtinguts a través de l’enquesta. 

Abans de procedir a l’anàlisi però, es presenta una breu descripció de la mostra. Aquesta esta 

formada per un total de 285 persones que formen part de la UPF. La distribució per sexe és de 

200 dones i 85 homes. L'edat de la població es centra entre les edats de 18 i 62 anys, 

concentrant-se la gran majoria en el rang d'edat entre 18 i 25 anys. Aquest perfil de la 

població representa un total de 180 subjectes suposant un 63,16% de la mostra. Els altres tres 

rangs d'edat tenen una menor representació en la mostra ja que el principal volum de la 

població de la UPF està format per estudiants, com ja hem vist en l'univers de la mostra. Els 

estudiants representen un 68,1 % de la mostra, mentre que el PDI i el PAS un13,7% i 17,9% 

respectivament. Tenint en compte el col·lectiu d'estudiants, aquests estan classificats entre 

estudiants de Grau que representen un 58,9%, estudiants de Màster amb un 7,4%  i estudiants 

de Doctorat amb un 1,8%. Dins dels estudiants, els estudiants de Grau concentren la gran 

majoria del volum, mentre que els de Màster i Doctorat formen un percentatge molt baix. És 

per aquest motiu, que la classificació que s'utilitzarà per analitzar les variables serà la de 

estudiant, PDI i PAS, sense tenir en compte els tres perfils diferents d'estudiants. En relació a 

la nacionalitat, la mostra està formada per un total de 262 persones no estrangeres significant 

un 91,9% de la mostra, mentre que 20 persones són estrangeres representant un 7%. Per últim, 

la orientació sexual, on la majoria dels membres es manifesten com a heterosexual en un 

92,3%, homosexual en un 3,9% i Bisexual en un 2,1%. Tant la nacionalitat com la orientació 

sexual, degut al nombre insuficient de casos per poder establir relacions de causalitat amb les 

altres variables, no seran utilitzades en l'anàlisi de resultats. 

Tal i com s’ha esmentat en els apartats anteriors, les dades obtingudes a través de l’enquesta 

es divideixen en tres apartats diferents. En primer lloc es vol analitzar la percepció dels 

membres de la UPF en relació a l’assetjament sexual, en segon lloc es pretén definir la 

dimensió d’assetjament sexual en el marc de la universitat, i per últim es vol valorar la opinió 

en relació a la necessitat i confiança en un mecanisme d’atenció a víctimes d’assetjament 

sexual.  
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4.1. Resultats en relació a la percepció d’assetjament sexual: 

El primer resultat a analitzar correspon a la definició d’assetjament sexual per part de la 

població. Tal i com s’ha esmentat al llarg del treball, el concepte d’assetjament en aquesta 

ocasió s’ha dividit en set comportaments diferents. A tots els membres de la mostra se’ls ha 

preguntat quins d’aquests comportaments els consideren assetjament sexual, oferint la 

possibilitat de respondre varies opcions. D’aquesta manera es pot observar quins són aquells 

comportaments que més freqüentment són considerats assetjament sexual i quins ho són en 

menor mesura. 

La Taula 2 mostra el percentatge de vegades que cadascun dels diferents comportaments ha 

estat considerats assetjament sexual, ordenats de major a menor segons el percentatge. Així 

doncs, el contacte físic no desitjat, el sexe sota coacció i l’apropament no desitjat són els tres 

comportaments que més han estat considerats assetjament sexual, mentre que les conductes 

corresponents a l’assetjament ambiental ho han estat en menor mesura. A la taula també es 

mostra el percentatge per cada un dels col·lectius. La diferència entre els tres no és molt 

rellevant tret d’algunes conductes determinades.  

Taula 2: Definició d’Assetjament Sexual 

% Sí     

 TOTAL Estudiant PDI PAS 

Contacte físic no desitjat 79,6 77,8 87,2 82,4 

Sexe sota coacció 69,8 68 71,8 76,5 

Apropament no desitjat 67,4 68 69,2 64,7 

Comentaris vexatoris 53,3 45,4 74,4 68,6 

Assetjament virtual 35,1 36,1 28,2 37,3 

Bromes de caràcter sexual 33,3 29,4 51,3 35,3 

Ridiculitzar en públic 18,2 17 28,2 15,7 

  Font d’elaboració pròpia (Maig 2013). 

El segon resultat a analitzar correspon a la percepció d’assetjament sexual a la UPF. Per fer-

ho s’ha utilitzat una escala. Aquesta escala recull la opinió en relació a la magnitud del 

fenomen. L’enquestat havia de valorar del 1 al 5 si creia que es produïa assetjament sexual a 

la UPF, considerant 1 molt baix i 5 molt elevat el nivell d’assetjament. A la taula 3, es 

mostren les mitjanes obtingudes. La mitjana global obtinguda és de 1,59. Per tant es pot 
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afirmar que la percepció d’assetjament es concentra entre molt baixa i baixa. En la mateixa 

taula es pot veure la mitjana en funció del Sexe i la Ocupació. Aquesta es manté i no varia 

gaire en relació el total.  

Degut a que la percepció d'assetjament sexual en el conjunt de la població de la UPF és 

bastant similar, i es centre entre molt baixa i normal, les diferencies entre el sexe i la ocupació 

no són significatives i coincideixen amb la percepció del conjunt de la població.3 (Veure 

Taula 3). 

Taula 3: Percepció de la dimensió d’Assetjament Sexual a la UPF 

 
Sexe Ocupació Total 

 
Home Dona Estudiant PDI PAS 

Percepció 
d'Assetjament 1,6795 1,5517 1,6481 1,5385 1,4510 1,5913 

   Font d’elaboració pròpia (Maig 2013). 

En darrer lloc, si es compara la percepció de l’assetjament sexual de la UPF, amb aquelles 

persones que han rebut algun tipus d'assetjament, aquesta no varia i es manté uniforme. La 

percepció d'aquest fenomen es concentra entre molt baixa i normal, i aquesta és indiferent 

amb el fet d'haver rebut Assetjament Sexual Directe o Indirecte o bé amb el fet d'haver rebut 

Assetjament Ambiental. 

4.2. Resultats en relació a la dimensió d’assetjament sexual:  

En aquest apartat és on es centra l'objectiu de la investigació. Per poder analitzar si es 

produeix assetjament sexual a la UPF, s'han utilitzat diverses variables de la matriu de dades. 

La variable principal, Assetjament, correspon a les respostes recollides a la pregunta 28 del 

qüestionari. En aquesta pregunta es demanava a l'enquestat de forma directa si havia patit 

assetjament sexual a la UPF. Un 95,1% de la població afirma que no n'havia patit, mentre un 

3,9% ha respòs que sí. Així doncs, a través d'aquesta variable és podria afirmar que la 

dimensió d'assetjament sexual a la UPF és d'un total del 3,9%. 

                                                           
3Per poder valorar la significació entre Sexe i Ocupació, s’ha utilitzat el mètode d’Anova. La significació 
obtinguda ha estat de 0.87 per el Sexe i de 0.81 en el cas de la Ocupació. Els dos valors están per sobre de 0.1 i 
per tant la diferència entre aquests no és significativa.  
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Tenint en compte que el fet de preguntar-ho de forma directa pot generar incomoditat a 

l'enquestat, o bé pot provocar que la persona no reconegui tot i haver-ne rebut; s'han generat 

variables alternatives a la pròpia de l'assetjament per tal de poder analitzar el fenomen. 

Aquestes variables són l'Assetjament Ambiental i l'Assetjament Sexual Indirecte, i han estat 

generades a partir de diferents variables. Tal i com s'ha esmentat anteriorment, el concepte 

d'assetjament sexual s'ha fragmentat amb set definicions diferents. El motiu d'aquesta 

fragmentació és per tal de observar si la població de la UPF han rebut algunes d'aquestes 

conductes d'assetjament, però no reconeixen haver-ne patit ja sigui perquè són conductes lleus 

o bé perquè no ho consideren assetjament. Degut a que les 7 conductes no es poden classificar 

de la mateixa manera, s'han generat les dues variables. La primera, Assetjament Ambiental, 

correspon a les conductes de Bromes de caràcter sexual, Comentaris Vexatoris, Ridiculització 

en Públic, Apropament no desitjat i Assetjament Virtual. La segona, Assetjament Sexual 

Indirecte, està formada per les conductes  Contacte físic no desitjat i Sexe Sota Coacció. 

Aquesta separació s'ha fet considerant la gravetat dels fets ja que no es poden tractar de la 

mateixa manera.  

L'Assetjament Ambiental correspon a aquelles situacions que poden generar incomoditat en 

l'àmbit universitari al dia a dia i que poden ser el desencadenant d'un futur d'assetjament 

sexual. Totes aquelles persones que hagin patit una de les conductes esmentades anteriorment 

es considerarà que han rebut Assetjament Ambiental.  

L'Assetjament Sexual Indirecte correspon a aquelles conductes pròpies de l'assetjament 

sexual. Es menciona com a indirecte, ja que tot i haver-les patit pot ser que la persona no ho 

reconegui. Totes les persones que hagin patit alguna d'aquestes conductes serà considerat com 

assetjament sexual. 

Els resultats obtinguts mitjançant l’elaboració de la nova variable d’Assetjament Ambiental, 

mostren que un 42,5% de la població ha rebut alguna conducta pròpia de l’assetjament 

ambiental, per contra un 57,5% no n’ha rebut. Per tant, quasi bé la meitat de la població ha 

viscut algun dels comportaments esmentats anteriorment. Aquesta dada proporciona una 

informació important, ja que aquest tipus d’assetjament pot esdevenir assetjament sexual si es 

produeix de forma reiterada.  

Els resultats obtinguts a través de la nova variable, Assetjament Sexual Indirecte, 

proporcionen unes dades més reduïdes en comparació a l’Assetjament Ambiental. Un 3,5% de 
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la població ha viscut contacte físic no desitjat o sexe sota coacció, o bé les dues. Aquest 

percentatge coincideix més o menys amb el resultat obtingut a través de la variable 

Assetjament.  

Per últim, s'ha creat una variable definitiva per mesurar la dimensió real d'assetjament a la 

UPF. Aquesta s'anomena Assetjament Total, i és un creuament de les variables Assetjament 

Sexual, Assetjament Sexual Indirecte i Assetjament Ambiental. El que es pretén observar és si 

coincideix el nombre de persones que han rebut Assetjament Sexual pròpiament dit, amb 

aquelles persones que han viscut les conductes tractades com a Assetjament Sexual Indirecte. 

Per fer-ho, s’ha fusionat l’Assetjament Sexual amb l’Assetjament Sexual Indirecte amb un de 

sol. A més s’ha afegit l’Assetjament Ambiental per tal de observar la dimensió total 

d’assetjament. 

Els resultats obtinguts del creuament mostren que un 7% de la població ha rebut Assetjament 

Sexual o Assetjament Sexual Indirecte. Per tant, 20 membres han rebut alguna de les 

conductes pròpies de l’assetjament sexual. Si es compara amb els resultats obtinguts de la 

variable Assetjament Sexual (3,9%) i els de la variable Assetjament Sexual Indirecte (3,5%), 

aquests no coincideixen amb els de l’Assetjament Total (7,0%). Aleshores es pot establir que 

la població que afirma haver rebut Assetjament Sexual no és la mateixa que ha rebut 

Assetjament Sexual Indirecte, i com a conseqüència la dimensió d’Assetjament Sexual 

augmenta de 3,9% a 7,0%. Per tant, es pot validar la hipòtesis (H2), i es pot afirmar que el fet 

de preguntar l’assetjament sexual de forma directa o indirecta varia en el resultat final. 

Taula 4: Assetjament Total a la UPF 

 
Freqüència Percentatge 

Assetjament Sexual Directe o Indirecte 20 7,0% 
Assetjament Ambiental 106 37,2% 

No Assetjament 159 55,8% 
Total: 285 100% 

                         Font d’elaboració pròpia (Maig 2013). 

Per últim s’analitzen els dos tipus d’assetjament, l’Assetjament Sexual i l’Assetjament Sexual 

Total, i s’observa si varia en funció del sexe i la ocupació. L'assetjament sexual no varia de 

forma excessiva en funció del sexe. És similar entre els dos col·lectius. Un 4,8% dels homes 

reconeixen haver rebut assetjament sexual, en comparació amb el 3,5% de les dones. Per 
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contra, en l’assetjament total, el percentatge és més elevat en les dones. Un 7,5% de les dones 

n’hauria patit, en comparació al 5,9% dels homes. 

Pel que fa la ocupació, si que es pot apreciar una diferència entre elles. El PDI és el col·lectiu 

que ha rebut més assetjament sexual suposant un 12,8% del total, seguit del estudiants amb un 

6,2%, i dels PAS amb un 5,9% (Veure Taula 5). Tot i així, no es pot afirmar que els 

col·lectius de PDI i PAS siguin els més assetjats ja que s’ha de tenir en compte que aquests 

dos van respondre l’enquesta on-line i de forma voluntària, mentre que els estudiants van ser 

escollits de forma aleatòria mitjançant un mostreig per conglomerats. Per tant, els membres 

corresponents al PDI i PAS s’haurien pogut veure motivats en respondre l’enquesta sobre 

assetjament ja que es sentien implicats amb l’objecte de l’estudi. Aleshores, els resultats 

estarien esbiaixats degut a que aquests s’haurien pogut veure motivats a contestar-la.  

En definitiva doncs, no es pot afirmar amb total certesa que aquest col·lectiu sigui el que rep 

més assetjament a la UPF, però si que permet observar que aquest fenomen es produeix entre 

el PDI.  

Taula 5: Comparativa d’Assetjament i Assetjament Total a la UPF 

 
Sexe Ocupació 

Total 

 
Home Dona Estudiant PDI PAS 

Assetjament 4,8 3,5 2,6* 10,3* 3,9* 3,9 
Assetjament 

Total 5,9 7,5 6,2 12,8 5,9 7,0 

*** Significatiu al 90% 
*** Significatiu al 95% 
*** Significatiu al 98 % 

       Font d’elaboració pròpia (Maig 2013). 
 
 
4.3. Resultats en relació al mecanisme d’atenció a víctimes d’assetjament sexual:  

A continuació es recull la opinió dels enquestats en relació a la necessitat d’un programa 

d’atenció a víctimes i la opinió en relació a la confiança cap aquest. 

D’una banda es pretén recollir la opinió dels enquestats en relació a un mecanisme d'atenció a 

víctimes d'assetjament sexual a la UPF. Un 40,4% dels enquestats es mostra a favor de la 

implementació de un mecanisme, mentre que un 28,1% s'hi mostra en contra. Un 29,8% no te 

una opinió creada en relació el mecanisme. 
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En comparació a la Necessitat d’un programa, la confiança amb aquest mostra unes dades més 

favorables ja que un 61,1% de la població utilitzaria aquest servei si es trobés en una situació 

d’assetjament, mentre que un 14% no l’utilitzaria, i un 22,8% no té una opinió formada. Així 

doncs, tot i que un nombre més baix creu necessària la implementació d’un mecanisme, la 

confiança amb aquest es mostra més elevada. Per tant es pot concloure que una bona part dels 

enquestats confiaria en aquest mecanisme.  

4.4. Ponderació dels resultats: 

Un cop realitzada la investigació, s’ha observat que alguns dels resultats podrien estar sobre 

representats ja que els diferents grups de la població estudiats no estan representats de forma 

igual en la mostra obtinguda. El grup d’estudiants de grau, màster i doctorat, tenen una menor 

representació pel que fa el nombre de PDI i PAS. Per tal de que els resultats siguin 

equiparables, s’ha aplicat un factor de ponderació. Aquest permet observar si els resultats 

varien, o bé, si es poden reafirmar les hipòtesis plantejades. A continuació es detalla el procés 

de ponderació. 

Per què els diferents grups puguin ser comparats, s’ha abstret la part proporcional de la mostra 

en relació a la població total. És a dir, si en el conjunt de la població els estudiants de grau 

representen un 73% del total, s’ha aplicat el mateix percentatge per el conjunt de la mostra i 

s’ha extret la part proporcional en relació el nombre de respostes obtingudes. D’aquesta 

manera, cada un dels grups de la mostra és comparable al total de la població. Un cop 

obtingut aquest valor, s’ha calculat el factor de ponderació que s’hauria d’aplicar a les 

variables analitzades. El factor de ponderació és el quocient entre el valor de la mostra 

esperada i el valor de la mostra obtinguda. (Veure Taula 6). 

Taula 6: Ponderació de la mostra 

 Població Representació 
Mostra 

obtinguda 
Representació 

Mostra 
esperada 

Representació 
Factor 

Ponderació 
Estudiants 

Grau 
12.051 73,0 169 59,3 208 73,0 1,23 

Estudiants 
Màster 

1.673 10,1 21 7,4 29 10,1 1,38 

Estudiants 
Doctorat 

1.227 7,4 5 1,8 21 7,4 4,24 

PDI 880 5,3 39 13,7 15 5,3 0,39 

PAS 670 4,1 51 17,9 12 4,1 0,23 

Total: 16.501 100 285 100 285 100  

Font d’elaboració pròpia (Maig 2013). 
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Un cop aplicat el factor de ponderació en la base de dades de l’estudi, s’ha pogut observar que 

els resultats obtinguts no varien de forma excessiva, i per tant, es poden mantenir les 

conclusions extretes. Per tal d’exemplificar-ho, a continuació es mostra la taula ponderada 

que resumeix l’assetjament sexual a la UPF, que cal comparar amb els valors no ponderats de 

la taula 4. 

Taula 7: Assetjament total ponderat   

 
Freqüència Percentatge 

Assetjament Sexual Directe o Indirecte 18 6,2% 
Assetjament Ambiental 96 33,8% 

No Assetjament 170 60,0% 
Total: 284 100% 

                         Font d’elaboració pròpia (Maig 2013). 

*Nota: El nombre total de casos es redueix a 284 perquè un d’ells apareix com a cas perdut en la base de dades. 

5. CONCLUSIONS: 

Després d’analitzar els resultats obtinguts, es pot concloure que l’assetjament sexual és un 

fenomen existent a la comunitat universitària de la UPF. Tot i que la percepció de la població 

estudiada en referència amb aquest fet es centri entre molt baixa i baixa, es pot observar com 

aquest acte es produeix entre la població general de la UPF.  

Pel que fa la dimensió d’assetjament sexual, aquesta es pot mesurar a través de dos perfils 

diferents de la població. D’una banda aquelles persones que reconeixen haver patit 

assetjament sexual, i de l’altre aquelles persones que n’han rebut però no ho consideren així. 

El primer perfil l’ocupa un 3,9% de la població. Tot i així, s’ha pogut observar com algunes 

persones han rebut assetjament però no ho reconeixen com a tal. D’aquesta manera, es pot 

concloure que un 7% de la població englobaria a totes aquelles persones que han rebut 

assetjament o bé han patit conductes pròpies de l’assetjament com pot ser el sexe sota coacció 

o el contacte  físic no desitjat. Aquesta classificació ha estat possible gràcies a la fragmentació 

del concepte d’assetjament en diferents conductes relacionades amb el succés. Utilitzant 

preguntes indirectes, s’ha pogut observar la variació en les dades sobre assetjament. Cal 

remarcar també, que un 37,2% de la població s’ha trobat en alguna situació d’assetjament 

ambiental. En alguns casos, aquest tipus d’assetjament pot acabar convertint-se en 

assetjament sexual. Així doncs, és una dada més a considerar de cara a un possible 
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mecanisme.  Finalment, el 55,8 % de la població no ha patit cap conducta relacionada amb 

l’assetjament. 

Aquestes dades juntament amb la opinió dels participants de l’enquesta, porten a valorar la 

implementació d’un mecanisme d’atenció a víctimes d’assetjament sexual a la UPF. Sembla 

ser que seria favorable l’existència d’un mecanisme de resposta en relació aquesta conducta. 

En un principi, aquesta investigació volia proposar una proposta de programa d’atenció a les 

víctimes, però questa quedaria pendent. Tot i així, la investigació queda oberta i a disposició 

de la universitat, per tal de facilitar un possible solució al problema de l’assetjament. 

A continuació es presenten els punts forts i els punts febles d’aquesta investigació. D’una 

banda, cal emfatitzar sobre la metodologia que s’ha seguit alhora de elaborar l’enquesta i el 

disseny de recollida de dades. En comparació amb la primera investigació, aquesta ha estat 

dotada de major rigor científic. Tot i així, ha tingut diverses mancances. D’una banda, la 

mostra aconseguida ha estat inferior a l’esperada, per tant la representativitat de l’estudi ha 

estat més baixa del previst. En un principi el col·lectiu dels estudiants estava subdividit en 

estudiants de grau, màster i doctorat. Finalment, aquesta classificació no s’ha pogut utilitzar ja 

que no es disposava del nombre suficient de casos d’estudiants de màster i doctorat. Per últim, 

no s’ha pogut controlar la població a la qual s’hi ha accedit on-line. Aquesta podria estar 

esbiaixada degut a la motivació que podrien tenir els subjectes alhora de respondre-la. La falta 

de  recursos ha estat una de les principals mancances, ja que la difusió i la recollida dels 

qüestionaris hauria pogut ser més efectiva. 

Malgrat tot, els resultats obtinguts donen una perspectiva sobre el fenomen d’assetjament 

sexual, i deixa una porta oberta a l’elaboració d’un mecanisme de resposta. 
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ANNEX: 

1. FITXA TÈCNICA DE L’ENQUESTA: 

Fitxa resum: 

Nombre de preguntes: 37 
Tipologia preguntes: 36 (Tancades) / 1 (Oberta) 

Durada: Entre 7 i 12 minuts 
Modalitat: Autocomplementat 

Tipologia respostes: Anònimes 
Variables de Control: 7 

 

Fitxa tècnica:  

- Variables de Control: 

Pregunta Edat 
Respostes Variable Numèrica 

Nom de la Variable Edat 
Observacions Permetrà comparar opinions, percepcions i comportaments viscuts. 

L’edat pot ser una variable explicativa de rebre assetjament.  
 

Pregunta Sexe 
Respostes 1. Home 

2. Dona 
Nom de la Variable Sexe 

Observacions Permetrà analitzar la percepció del problema des de dues perspectives 
diferents. També servirà per comparar. És clau en l’àmbit de la 
violència de gènere. 

 

Pregunta Ocupació 
Respostes 1. PDI (Personal Docent i d’Investigació) 

2. PAS (Personal d’Administració i Serveis) 
3. Estudiant (Grau) 
4. Estudiant (Màster) 
5. Estudiant (Doctorat) 

Nom de la Variable Ocupació 
Observacions Aquesta variable no l’haurà d’omplir l’enquestat, ja que es sabrà 

prèviament mitjançant la selecció de la mostra.  
 

Pregunta Curs 
Respostes 1.   1r 

2.   2n 
3.   3r 
4.   4t 

Nom de la Variable Curs 
Observacions Aquesta variable només s’utilitzarà per els estudiants. S’ha decidit 

introduir-la, tot i saber  el curs prèviament amb la selecció de la mostra. 
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Pot ser que hi hagi algun alumne que estigui repetint l’assignatura, o bé 
s’hagi matriculat en l’assignatura com a optativa. 

 

Pregunta Estudi 
Respostes Camp obert 

Nom de la Variable Esudi 
Observacions Aquesta variable només estarà disponible per el grup d’estudiants. Tot i 

saber prèviament quin és l’estudi a través de la mostra, s’introdueix per 
si algú està matriculat a l’assignatura però és d’un estudi diferent al que 
se li fa l’enquesta.  

 

Pregunta Orientació Sexual 
Respostes 1.   Heterosexual 

2.   Homosexual 
3.   Bisexual  
99.  N/C 

Nom de la Variable Orientació_Sexual 
Observacions En el cas que l’enquestat hagi patit algun tipus d’assetjament, ens 

servirà per deduir si és degut a una discriminació degut a la seva 
orientació sexual. S’afegeix N/C, degut a les dificultats que pot generar 
la pregunta. Servirà per no intimidar, i evitar una situació incòmode. 
Segons la quantitat de N/C, ja es veurà quin tractament se l’hi haurà de 
donar. Aquesta pregunta ha plantejat diversos dubtes de si introduir-la 
o no. Al final, s’ha optat per preguntar-ho, ja que els principals 
individus amb més risc de patir assetjament sexual són les dones i els 
homosexuals. En un principi, aquesta pregunta estava situada en el 
segon lloc de les variables de control. S’ha situat en la sisena, ja que si 
fos la segona podria generar un impacte en l’enquestat. 

 

Pregunta Nacionalitat 
Respostes Camp obert 

Nom de la Variable Nacionalitat 
Observacions Aquesta variable permetrà observar la concepció del problema des del 

punt de vista d’un nacional o des d’un estranger. També ens permetrà 
comparar. En un principi es volia acotar la resposta i donar opcions. 
Finalment, per tal d’evitar situacions incòmodes que pugui generar la 
pregunta, es deixa el camp obert. 

 

- Enquesta: 

Abans d’iniciar l’enquesta es presentarà una breu descripció del concepte d’assetjament 

sexual. En un principi el plantejament era incorporar la definició en forma de pregunta, però per tal de 

millorar el bon funcionament i el rendiment de l’enquesta, es presenta la definició al principi per tal de 
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no crear dubtes a l’enquestat. La idea sorgeix de l’enquesta sobre la violència masclista a Catalunya, 

on al principi del qüestionari també es proporciona la definició del concepte assetjament sexual.4  

Al llarg de l’enquesta apareixeran les següents abreviacions: 

- N/S: No sap 
- N/C: No Contesta 
- UPF: Universitat Pompeu Fabra 
- PDI: Personal Docent i d’Investigació 
- PAS: Personal d’Administració i Serveis 

 

Definició d’Assetjament Sexual: 
 
A continuació s’abordarà el tema de l’assetjament sexual a la Universitat Pompeu Fabra, és a 
dir, apropaments no desitjats, situacions incòmodes, contacte físic no desitjat, bromes de 
caràcter sexual, sexe sota coacció, comentaris  vexatoris o assetjament virtual a través de 
correu electrònic, facebook (informer), twitter, whatsapp o sms. 
 
 

Pregunta 1: 

Pregunta  Tenint en compte la definició anterior, creus que aquest tipus 
d’assetjament es produeix a la UPF? Valora-ho en una escala de 0 
(gens ni mica) a 5 (moltíssim). 

Respostes 0-10.   1   2   3   4   5 
98.     N/S   
99.     N/C  

Nom de la Variable Assetjament a la UPF 
Observacions Amb aquesta pregunta es pretén valorar la percepció del problema, a 

l’enquestat. Servirà per observar quina dimensió considera que té el 
problema. 

 

Pregunta 2: 

Pregunta En quins dels següents àmbits creus que es produeix més assetjament a 
la UPF? 

Respostes 1. PDI  
2. PAS  
3. Estudiants (Grau) 
4. Estudiants (Màster) 
5. Estudiants (Doctorat) 
98.  N/S 
99.  N/C 

Nom de la Variable Àmbit Assetjament 
Observacions Es pretén analitzar la percepció de quin és l’àmbit on es més probable 

que es produeixi assetjament. 
                                                           
4 Generalitat de Catalunya (2010). Enquesta Violència Masclista a Catalunya. Qüestionari de Dones. 
Mòdul 6: L’assetjament sexual a la feina. 
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Pregunta 3: 

Pregunta Quin creus que és el risc de patir assetjament sexual a la UPF, 
considerant 1 molt baix i 5 molt elevat? 

Respostes 1.  1   2   3   4   5 
98.  N/S 
99.  N/C 

Nom de la Variable Risc UPF 
Observacions Es pretén analitzar el risc de patir assetjament. 

 

Pregunta 4: 

Pregunta Per part de qui creus que tens més risc de rebre assetjament sexual a la 
UPF? (És possible marcar varies opcions): 

Respostes 1. PDI  
2. PAS 
3. Estudiant (Grau) 
4. Estudiant (Màster) 
5. Estudiant (Doctorat) 
98.  N/S 
99.  N/C 

Nom de la Variable Probabilitat Assetjador 
Observacions Valorar la percepció de: per part de qui creuen que poden rebre 

assetjament sexual. Qui pot ser l’assetjador. 
 

Pregunta 5: 

Pregunta Quin creus que és el risc de patir assetjament sexual, per cada un dels 
següents col·lectius?  (Considerant 1 molt baix i 5 molt elevat) 

Respostes  
 1 2 3 4 5 
PDI 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 
PAS 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 
Estudiant 
(Grau) 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

Estudiant 
(Màster) 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

Estudiant 
(Doctorat) 

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

 
 

Nom de la Variable Probabilitat Assetjat 
Observacions Valorar la probabilitat de ser assetjat. Qui te més probabilitat de ser 

víctima per cada col·lectiu. 
 

Pregunta 6: 

Pregunta Les teves relacions socials a la UPF les consideres: 
Respostes 1.  Especialment bones 

2.  Bones 
3.  Gens bones 
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98.  N/S 
99.  N/C 

Nom de la Variable Relacions Internes 
Observacions Aquesta pregunta només és per contextualitzar i disminuir l’impacte 

violent que pugui generar l’enquesta. 
 

Pregunta 7: 

Pregunta I les teves relacions socials fora de l’UPF? 
Respostes 1.  Especialment bones 

2.  Bones 
3.  Gens bones 
98.  N/S 
99.  N/C 

Nom de la Variable Relacions Internes 
Observacions Aquesta pregunta només és per contextualitzar i disminuir l’impacte 

violent que pugui generar l’enquesta. 
 

Pregunta 8: 

Pregunta Actualment tens parella? 
Respostes 1.   Sí 

2.   No 
99.  N/C 

Nom de la Variable Parella 
Observacions És una variable de control que després ens permetrà comparar i veure si 

és significatiu o no el fet de tenir parella o no tenir-ne. 
 

Pregunta 9: 

Pregunta Creus que l’assetjament sexual pot produir canvis en les relacions 
personals d’una persona? 

Respostes 1.   Sí 
2.   No 
98.  N/S 
99.  N/C 

Nom de la Variable Influència Assetjament Relacions 
Observacions Aquesta pregunta només és per contextualitzar i disminuir l’impacte 

violent que pugui generar l’enquesta. 
 

Pregunta 10: 

Pregunta Creus que l’assetjament sexual pot deixar seqüeles? 
Respostes 1.   Sí 

2.   No 
98.  N/S 
99.  N/C 

Nom de la Variable Impacte Psicològic 
Observacions Aquesta pregunta només és per contextualitzar i disminuir l’impacte 

violent que pugui generar l’enquesta. 
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Pregunta 11: 

Pregunta Consideres necessari que les persones que han patit assetjament 
sexual, rebin atenció psicològica? 

Respostes 1.   Sí 
2.   No 
98.  N/S 
99.  N/C 

Nom de la Variable Necessitat Atenció Psicològica 
Observacions Aquesta pregunta esta enfocada de cara el disseny del programa. 

 

Pregunta 12: 

Pregunta Coneixes algú de la UPF que hagi viscut alguna situació d’assetjament 
sexual? 

Respostes 1.   Sí 
2.   No 
98.  N/S 
99.  N/C 

Nom de la Variable Coneixement Cas 
Observacions La pregunta permet tenir una percepció de l’assetjament a la Pompeu. 

 

Pregunta 13: 

Pregunta En cas afirmatiu, quina de les següents conductes va patir? 
Respostes 1.  Apropament no desitjat 

2.  Contacte físic no desitjat 
3.  Bromes de caràcter sexual 
4.  Comentaris vexatoris 
5. Assetjament virtual través de correu electrònic, facebook (informer), 
twitter, whatsapp o sms. 
6.  Altres (especificar) 
98.  N/S 
99.  N/C 

Nom de la Variable Coneixement Cas Conductes 
Observacions La pregunta permet tenir una percepció de l’assetjament a la Pompeu.  

 

Pregunta 14: 

Pregunta Consideres que alguna vegada has patit discriminació a la UPF? 
(Entenent discriminació com rebre un tracte menys favorable degut a 
una característica personal com per exemple el gènere o bé la 
orientació sexual, entre d’altres).  

Respostes 1.   Sí 
2.   No 
98.  N/S 
99.  N/C 

Nom de la Variable Discriminació 
Observacions Amb aquesta pregunta es pretén observar si la persona ha rebut un 

tracte discriminatori o no. 
 



32 
 

Pregunta 15: 

Pregunta En cas afirmatiu, per part de qui? 
Respostes 1. PDI  

2. PAS  
3. Estudiant (Grau) 
4. Estudiant (Màster) 
5. Estudiant (Doctorat) 
98.  N/S 
99.  N/C 

Nom de la Variable Discriminació_Autor 
Observacions Per saber per part de qui va rebre assetjament. 

 

Pregunta 16: 

Pregunta En alguna ocasió has rebut un apropament no desitjat per part d’un 
company o superior, a la UPF? 

Respostes 1.   Sí 
2.   No 
98.  N/S 
99.  N/C 

Nom de la Variable Apropament 
Observacions Amb aquesta pregunta es pretén observar si la persona ha rebut 

assetjament o no. 
 

Pregunta 17: 

Pregunta En cas afirmatiu, per part de qui? 
Respostes 1. PDI  

2. PAS 
3. Estudiant (Grau) 
4. Estudiant (Màster) 
5. Estudiant (Doctorat) 
98.  N/S 
99.  N/C 

Nom de la Variable Apropament_Autor 
Observacions Per saber per part de qui va rebre assetjament. 

 

Pregunta 18: 

Pregunta Has viscut alguna situació on hagis mantingut contacte físic no desitjat 
amb un company o superior, a la UPF? 

Respostes 1.   Sí 
2.   No 
98.  N/S 
99.  N/C 

Nom de la Variable Contacte Físic  
Observacions Amb aquesta pregunta es pretén observar si la persona ha rebut 

assetjament o no. 
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Pregunta 19: 

Pregunta En cas afirmatiu, per part de qui? 
Respostes 1. PDI  

2. PAS  
3. Estudiant (Grau) 
4. Estudiant (Màster) 
5. Estudiant (Doctorat) 
98.  N/S 
99.  N/C 

Nom de la Variable Contacte Físic_Autor  
Observacions Per saber per part de qui va rebre assetjament. 

 

Pregunta 20: 

Pregunta Has rebut bromes de caire sexual per part d’un company o superior, a 
la UPF? 

Respostes 1.   Sí 
2.   No 
98.  N/S 
99.  N/C 

Nom de la Variable Bromes 
Observacions Amb aquesta pregunta es pretén observar si la persona ha rebut 

assetjament o no. 
 

Pregunta 21: 

Pregunta En cas afirmatiu, per part de qui? 
Respostes 1. PDI 

2. PAS  
3. Estudiant (Grau) 
4. Estudiant (Màster) 
5. Estudiant (Doctorat) 
98.  N/S 
99.  N/C 

Nom de la Variable Bromes_Autor  
Observacions Per saber per part de qui va rebre assetjament. 

 

Pregunta 22: 

Pregunta T’han demanat mai sexe sota coacció al llarg de la teva trajectòria a la 
UPF? 

Respostes 1.   Sí 
2.   No 
98.  N/S 
99.  N/C 

Nom de la Variable Sexe Sota Coacció 
Observacions Amb aquesta pregunta es pretén observar si la persona ha rebut 

assetjament o no. 
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Pregunta 23: 

Pregunta En cas afirmatiu, per part de qui? 
Respostes 1. PDI  

2. PAS  
3. Estudiant (Grau) 
4. Estudiant (Màster) 
5. Estudiant (Doctorat) 
98.  N/S 
99.  N/C 

Nom de la Variable Sexe Sota Coacció_Autor  
Observacions Per saber per part de qui va rebre assetjament. 

 

Pregunta 24: 

Pregunta T’han fet comentaris vexatoris al llarg de la teva trajectòria a la UPF? 
Respostes 1.   Sí 

2.   No 
98.  N/S 
99.  N/C 

Nom de la Variable Comentaris Vexatoris 
Observacions Amb aquesta pregunta es pretén observar si la persona ha rebut 

assetjament o no. 
 

Pregunta 25: 

Pregunta En cas afirmatiu, per part de qui? 
Respostes 1. PDI  

2. PAS 
3. Estudiant (Grau) 
4. Estudiant (Màster) 
5. Estudiant (Doctorat) 
98.  N/S 
99.  N/C 

Nom de la Variable Comentaris Vexatoris_Autor  
Observacions Per saber per part de qui va rebre assetjament. 

 

Pregunta 26: 

Pregunta Has rebut assetjament virtual a través de correu electrònic, facebook 
(informer), twitter, whatsapp o sms, a la UPF? 

Respostes 1.   Sí 
2.   No 
98.  N/S 
99.  N/C 

Nom de la Variable Assetjament Virtual 
Observacions Amb aquesta pregunta es pretén observar si la persona ha rebut 

assetjament o no. 
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Pregunta 27: 

Pregunta En cas afirmatiu, per part de qui? 
Respostes 1. PDI  

2. PAS 
3. Estudiant (Grau) 
4. Estudiant (Màster) 
5. Estudiant (Doctorat) 
98.  N/S 
99.  N/C 

Nom de la Variable Assetjament Virtual_Autor  
Observacions Per saber per part de qui va rebre assetjament. 

 

Pregunta 28: 

Pregunta En algun moment al llarg de la teva trajectòria a la UPF has viscut 
alguna situació on t’hagis sentit assetjat sexualment? 

Respostes 1.   Sí 
2.   No 
98.  N/S 
99.  N/C 

Nom de la Variable Assetjament 
Observacions Aquesta és una pregunta polèmica, ja que pot resultar violenta per a 

l’enquestat, però tractant-se d’una enquesta sobre assetjament sexual 
considero necessari incloure-la a la bateria de preguntes. Així ho fan 
altres enquestes de victimització, com per exemple la de Violència 
Masclista de Catalunya, de la Generalitat. 

 

Pregunta 29: 

Pregunta En cas d’haver rebut alguna de les situacions exposades anteriorment, 
ho has parlat amb algú? 

Respostes 1.   Sí 
2.   No 
98. N/S 
99. N/C 

Nom de la Variable Comentar l’acte 
Observacions Es pretén analitzar si va recorre a algú per demanar suport. 

 

Pregunta 30: 

Pregunta En cas afirmatiu, amb qui? 
Respostes 1.Amics 

2.Familiars 
3.Companys UPF 
4.PDI 
5.PAS 
6.Altres 
98. N/S 
99. N/C 

Nom de la Variable Persona Comentada 
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Observacions Es pretén analitzar a qui va recorre per demanar suport. Això ajudarà 
alhora d’elaborar el programa. 

 

 

Pregunta 31: 

Pregunta Si haguessis de definir l’assetjament sexual, quina de les opcions 
següents ho definiria millor? (És possible respondre varies opcions). 

Respostes 1.   Un apropament no desitjat 
2.   Contacte físic no desitjat 
3.   Bromes de caràcter sexual 
4.   Sexe sota coacció 
5.   Comentaris vexatoris 
6.   Ridiculitzar en públic 
7.  Assetjament virtual través de correu electrònic, facebook 
(informer), twitter, whatsapp o sms. 

Nom de la Variable Concepte Assetjament 
Observacions Es pretén analitzar què entén l’enquestat per assetjament. 

 

Pregunta 32: 

Pregunta Quan consideraries assetjament sexual cada una de les següents 
opcions?(Marca una sola opció per cada cas). 

Respostes  
  

No ho 
considero 

en cap 
cas. 

Amb 
una 
sola 

vegada 
n’hi ha 
prou. 

 
Ho considero 
si es produeix 
reiteradament. 

Un apropament no desitjat 1.1 1.2 1.3 
Una situació incòmode 2.1 2.2 2.3 
Contacte físic no desitjat 3.1 3.2 3.3 
Bromes de caràcter sexual 4.1 4.2 4.3 
Sexe sota coacció 5.1 5.2 5.3 
Comentaris vexatoris 6.1 6.2 6.3 
Assetjament virtual 7.1 7.2 7.3 

  
Nom de la Variable Consideració Assetjament 

Observacions Amb aquesta taula es pretén analitzar quan l’enquestat considera que 
determinat comportament és assetjament i quan no ho és. 

 

Pregunta 33: 

Pregunta Consideres necessari implementar un programa d’atenció a víctimes 
d’assetjament sexual a la Pompeu Fabra? 

Respostes 1.    Sí 
2.    No 
98.  N/S 
99.  N/C 
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Nom de la Variable Necessitat Programa 
Observacions Valorar l’opinió de l’enquestat per saber si realment és necessari un 

servei com aquest, o no. 
 

Pregunta 34: 

Pregunta En cas afirmatiu, quins serveis hauria de proporcionar? (És possible 
respondre varies opcions). 

Respostes 1.   Jurídic 
2.   Psicològic 
3.   Informatiu 
4.   Altres 
98. N/S 
99. N/C   

Nom de la Variable Serveis Programa 
Observacions Aquesta variable ajudarà alhora de dissenyar el programa, per saber cap 

a quin àmbit orientar-lo. 
 

Pregunta 35: 

Pregunta En cas afirmatiu, qui creus que hauria de dur a terme aquest servei? 
(És possible respondre varies opcions). 

Respostes 1.   PDI 
2.   PAS 
3.   Alumnat 
4.   Personal extern 
98. N/S 
99. N/C   

Nom de la Variable Personal Programa 
Observacions Aquesta variable ajudarà alhora de dissenyar el programa, per saber cap 

a quin àmbit orientar-lo. 

Pregunta 36: 

Pregunta Si la UPF disposés d’aquest servei i et trobessis en una situació 
d’assetjament sexual, utilitzaries aquest servei? 

Respostes 1.    Sí 
2.    No 
98.  N/S 
99.  N/C 

Nom de la Variable Confiança Programa 
Observacions Valorar l’opinió de l’enquestat per saber si realment utilitzaria aquest 

servei, si la UPF en disposés. 

Pregunta 37: 

Pregunta Si et trobessis en una situació d’assetjament, quina creus que seria la 
millor manera de reparar el dany? 

Respostes Camp Obert 
Nom de la Variable Suggeriments 

Observacions Permet suggerir idees per el programa. 
 


	Després d'analitzar les universitats, tant catalanes com espanyoles, es pot observar que bona part d'aquestes ofereixen un programa per a víctimes d’assetjament sexual. Així mateix, s’ha pogut comprovar l’existència de RUIGEU (Red de Unidades de Igual...
	Tal i com s'exposa en aquest manifest, per tal d'aconseguir aquesta finalitat ha sigut necessària una modificació legal i s'ha hagut de modificar la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de desembre, per la 4/2007, del 12 d'abril. El manifest en qüestió tracta ...
	Observats els diferents programes de cadascuna de les universitats inscrites en aquest manifest, i posat que la similitud entre els programes és constant, s’ha profunditzat en l’anàlisi de cinc universitats espanyoles: tres catalanes i dues de la Comu...
	Les universitats catalanes escollides són: la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, i la Universitat de Girona. Les característiques de cadascun dels diferents programes tenen un mateix objectiu: lluitar per a la igualtat ent...
	Pel què fa a les universitats espanyoles, les escollides són la Universidad Complutense de Madrid i la Universidad Carlos III. A la primera es pot observar el ja esmentat manifest de les RUIGEU. En concret, el programa d'aquesta universitat, a part de...
	En conclusió, dels programes analitzats s’observa que l'objectiu principal és establir la igualtat entre homes i dones. Cadascun dels programes té un pla d'acció vigent amb les directrius a tractar i els objectius a complir.

