
 
ENQUESTA OBERTA A LA CIUTADANIA DEL BAIX EBRE PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA 

COMARCAL D’IGUALTAT LGTBI (2020-2024)  

 

1. Trobes que existeix algun problema envers el col·lectiu LGTBI als carrers, places, 

parcs...? 

• Sí 

• No 

2. Has viscut o observat algun incident d’homofòbia o transfòbia? 

• Sí 

• No 

3. Has viscut o tens coneixement d’alguna discriminació a la feina per motiu de sexualitat 

i/o identitat de gènere? 

• Sí 

• No 

4. Has patit o tens coneixement d’alguna persona que ha patit discriminació en la seva 

recerca de feina per motiu de sexualitat i/o identitat de gènere? 

• Sí 

• No 

5. Creus que des de les aules es tracta la diversitat de gènere i es dona visibilitat al 

col·lectiu LGTBI? 

• Sí 

• No 

6. Tens coneixement que s’hagi produït algun incident en l’àmbit educatiu per 

l’orientació sexual i/o identitat de gènere? 

• Sí 

• No 

7. Has patit o tens coneixement d’algú que hagi patit discriminació a la família i/o 

amistats per la seua identitat de gènere i/o orientació sexual? 

• Sí 

• No 

8. Has viscut o observat alguna discriminació per identitat de gènere i/o orientació sexual 

a l’espai d’oci nocturn? 

• Sí 

• No 

9. Tens coneixement que s’hagi produït alguna discriminació per identitat de gènere i/o 

orientació sexual a l’àmbit esportiu? 

• Sí 

• No 

10. Creus que les persones trans tenen dificultats a l’hora d’inscriure’s a activitats d’oci 

(esport, activitats extraescolars) per la seua condició? 

• Sí 

• No 

11. Tens coneixement que s’hagi produït algun problema al CAP, urgències a causa de 

l’orientació sexual/ identitat de gènere? 

• Sí 



 
• No 

12. Creus que l’administració pública comarcal està formada per donar un tracte adequat i 

especialitzat a les persones trans? 

• Sí 

• No 

13. Creus que l’administració pública comarcal dona visibilitat al col·lectiu LGTBI en actes, 

campanyes, publicacions? 

• Sí 

• No 

14. Creus que els documents de l’administració respecten i donen visibilitat a les noves 

formes de família? 

• Sí 

• No 

15. Sabries on adreçar-te a la comarca del Baix Ebre per rebre informació del col·lectiu 

LGTBI? 

• Sí 

• No 

16. Quina edat tens? 

• Menys de 18 anys 

• De 18 a 30 anys 

• De 31 a 40 anys 

• De 41 a 50 anys 

• Més de 50 anys 

17. Com t’identifiques? 

• Heterosexual 

• LGTBI 

18. En cas d’identificar-te com LGTBI podries especificar? 

• Bi sexual 

• Bisexual 

• Gay 

• Gai 

• Hombre 

• Homosexual 

• Lesbiana 

19. Tens algun familiar o amistat directa que pertanyi al col·lectiu LGTBI? 

• Sí 

• No 

20. En cas afirmatiu podries especificar? 

• Amics 

• Amistats i família 

• Família 

21. T’agradaria rebre informació sobre els resultats de l’anàlisi de dades? 

• Sí 

• No 


