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Introducció
Sensació de seguretat percebuda
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Auditoria de seguretat amb perspectiva 

de gènere a estacions d’FGC
 Objectius principals:

Fer una diagnosi de la percepció de seguretat des d’una perspectiva de gènere

Elaborar criteris per millorar les estacions i la seva percepció.

 Metodologia: 4 estacions Plaça Espanya

Rubí

Sabadell Plaça Major

Sant Andreu de la Barca

16 observacions 62 hores observació

Feiners i caps de setmana

Matí-tarda-nit

4 escales Entorn-vestíbul-connectors-andana

17 entrevistes personal estació

 Àmbit de les accions: 



Auditoria de seguretat amb perspectiva 

de gènere a estacions d’FGC

Recomanacions generals

 Factor humà 

 Vitalitat i servei a la vida quotidiana

 Serveis de suport a la seguretat

 Visibilitat i permeabilitat

 Informació del servei a dins i fora de l’estació

 Ubicació en l’entorn i a l’estació

 Recorreguts accessibles per a mobilitats reduïdes

 Bancs per a l’espera

 Llenguatge, iconografia i senyalització no sexista

 Compromís amb la lluita contra la violència masclista

 Visibilitat de la memòria i apropiació comunitària

 Elements publicitaris



Nous plànols de zona

 Ampliació de la 

informació

 Actualització gràfica



Canvis pictogrames en 

seients reservats

 Nova localització de la 

senyalització

 Adaptació a la igualtat de 

gènere



Canvi 

senyalització 

PMR Doble Porta

 Millora de la 

informació 

operativa



Campanya Tolerància 0

 Campanya contra l’assetjament sexual

 Iniciada l’any 2018

Amaia Arrazola



Adhesió d’FGC al protocol del Departament 

d’Interior contra les violències sexuals

FGC fa difusió del protocol del Departament d’Interior 

contra les violències sexuals en entorns d’oci.

El personal d’FGC rep formació per aprendre a 

identificar situacions abusives i d’assetjament i saber com 

actuar i com atendre les persones que hagin patit 

violència masclista.

Actualment la formació ha arribat ja a 764 persones.



Projecte europeu 

Diamond

 Projecte que té l’objectiu de desenvolupar una eina per obtenir 
coneixement, elaborar recomanacions i recolzar la inclusió de 
les dones en els sistemes de transport del futur.

 6 Resultats esperats:

 La dona en el sistema de transport

 Diamond toolbox per a la diagnosi i planificació amb perspectiva de 
gènere.

 Directrius de disseny de CV per futurs professionals del transport. 

 Llibre blanc per un sistema de mobilitat més just, inclusiu i amb la 
participació de les dones.

 Protocols de responsabilitat social corporativa per un enfoc 
sistemàtic inclusiu per la industria del transport.

 Directrius per les empreses de vehicles autònoms per tenir en compte 
les característiques de les dones en el disseny dels vehicles.

 4 estudis del cas: Tren i metro, 

Vehicles autònoms, 

Serveis de bicicleta compartida, 

Contractació i treball en el sector del transport



I en el vessant intern…

 Actualització i millora del protocol 

contra l’assetjament sexual o per raó 

de gènere en l’entorn laboral.

 Formació específica al personal sobre el 

protocol.

 Formació de les persones de referència 

(assistència a conferències i assignatura 

de la UOC “Assetjament sexual o per raó 

de gènere en l’entorn laboral”).

 Campanya de sensibilització i difusió 

interna.

…I molt més!



Moltes gràcies!
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