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1

ANTECEDENTS
Dades globals de famílies afectades a Catalunya i Espanya

A la dècada 2000-2009:
40.152 famílies a Catalunya i
266.506 famílies a Espanya
Han estat afectades per sinistres greus de trànsit

Font: Servei Català de Trànsit i Dirección General de Tráfico

• Cada any hi ha noves víctimes i familiars afectats pels milers d’accidents a les vies
publiques a Catalunya. Els ciutadans que moren deixen persones afectades amb
importants seqüeles per a continuar la seva vida en la nostra societat.

En 2009 a Catalunya es registraven 61 morts per milió d’habitants, quan a
Regne Unit i Suècia les dades eren de 43 morts per milió d’habitants.

Gràfic 1.- Nombre acumulat de morts a
Catalunya en els darrers 10 anys vies urbanes
i interurbanes

6.524 morts en 10 anys

Font: Servei Català de Trànsit

Gràfic 2.- Nombre acumulat de morts a
España en els darrers 10 anys vies urbanes i
interurbanes

44.963 morts en 10 anys

Font: Dirección General de Tráfico

• La mortalitat no és l'única conseqüència greu de les col·lisions de trànsit. Més de
5.000 persones han de ser hospitalitzades per lesions pel trànsit, i moltes d'elles
pateixen discapacitats que afectaran de forma permanent la seva autonomia i
qualitat de vida. Els seus familiars també són afectats per problemes psíquics i
socials.
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• És greu que la Administració no tingui coneixement d’aquestes seqüeles de tipus
psíquic i social que pateixen any darrera any milers de ciutadans del nostre país.
Les conseqüències dels sinistres van més enllà de la assistència mèdica als
lesionats i les indemnitzacions per a les víctimes i familiars.

Gràfic 3.- Nombre de ferits a Catalunya en
els darrers 10 anys vies urbanes i interurbanes

33.628 ferits en 10 anys

Font: Servei Català de Trànsit

Gràfic 4.- Nombre de ferits a España en els
darrers 10 anys vies urbanes i interurbanes

221.543 ferits en 10 anys

Font: Dirección General de Tráfico
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2

INTRODUCCIÓ

• Aquest estudi respon a la voluntat manifestada per l’Associació P(A)T d’analitzar
la intensitat i la prevalença de seqüeles en les persones víctimes de sinistres de
trànsit a Catalunya, tant en el cas d’ells, quan sobreviuen al sinistre, com en el cas
dels familiars quan dissortadament això no succeeix o resulten amb greus
seqüeles que condicionen la seva autonomia personal.
• Aquesta voluntat va emmarcada en un dels eixos de la missió de l’associació,
lluitar perquè víctimes i afectats per sinistres de trànsit vegin reconeguts els seus
drets tant a nivell social com jurídic, així com aconseguir que se’ls doni un
tractament més just i que s’adeqüi a les seves necessitats després del sinistre.
• Més enllà del col·lectiu de víctimes i afectats, aquest estudi aspira a arribar a
entitats, públiques i privades, i a tota la ciutadania. Vol conscienciar de les moltes
i molt diverses conseqüències negatives dels sinistres de trànsit i sensibilitzar
sobre la importància de la prevenció i del respecte de les normes de trànsit i
seguretat vial.
• No existeix al context espanyol un estudi de la naturalesa del que ens ocupa. Tot
i que s’ha treballat i investigat al voltant dels sinistres de trànsit, s’ha orientat des
d’un punt de vista transitori, mai s’ha centrat en les seqüeles que es produeixen
en víctimes i afectats, en els que romanen anys després del sinistre: aquelles
seqüeles irreversibles o de molt llarga durada.
• Però també s’han volgut valorar altres situacions i estudis, on els autors
conclouen que cal tenir més en compte les opinions dels familiars directes,
d’aquells en qui s’hauria de centrar l’ajuda, l’assessorament, l’assistència en cas de
sinistre, les reparacions.
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• Així, tenint en compte que els estudis d’investigació desenvolupats per la DGT o
les guies d’ajuda realitzades per entitats d’ajuda a les víctimes, el present estudi
suposa un pas més en l’evolució i innovació amb què cal nodrir les orientacions i
la presa de decisions en aquest àmbit.
• L’informe que es presenta en aquest document és doncs un intent exploratori,
basat en metodologies qualitatives, d’aportar unes primeres orientacions al
respecte.
• El concepte de víctima és difícil de delimitar. Així, si a nivell jurídic només són
reconegudes com a víctimes aquelles persones que són presents al sinistre, queda
el dubte de si, a nivell social o personal, també aquelles persones afectades pel
sinistre, tot i no haver-hi estat involucrats, són o es consideren víctimes. Aquest
estudi busca també explorar si la percepció subjectiva de ser víctimes es
correspon amb la realitat jurídica.
• Tot i que s’han produït diversos avenços polítics i tècnics, com per exemple
l’eliminació de la denominació “via ràpida” o l’obligatorietat d’ús de les armilles
d’alta visibilitat, la introducció del permís per punts o d’altres socials, com per
exemple la recent sentència del Tribunal Suprem, pel que s’estableix que les
asseguradores hauran de pagar a les víctimes pel que deixen de guanyar, també
conegut com a “lucre cessant”, una reivindicació històrica, o el tractament penal
dels delictes de seguretat viària, encara queda molt per fer.
• Existeix un gran potencial narratiu en les víctimes i en els seus familiars que no
queda recollit en les fases immediatament posteriors al sinistre, de manera que
no existeixen mesures per donar sortida, en primer lloc, i per articular, en segon
lloc, accions que donin resposta a les angoixes i els canvis vitals de diversos tipus
que es produeixen en aquestes circumstàncies.

9

Sección de Afectados por
Accidentes de Tráfico

Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico – P(A)T AP(A)T

Estudi pilot sobre el impacte dels sinistres de trànsit en les víctimes i afectats

ENFOCAMENT:

• Com ja s’ha dit, tradicionalment els estudis sobre víctimes d’accidents de trànsit
s’han basat en copsar l’opinió i els constructes formulats per institucions
públiques, associacions civils, víctimes i familiars.
L’aposta novedosa del present projecte ha residit, però, en dedicar la seva atenció
als familiars de les víctimes i les seves seqüeles de llarga durada i no considerar-les
transitòries abans de realitzar l’estudi, tot identificant el seu origen i intentant fer
una sistematització del procés.
Volem destacar a l’inici d’aquest informe el caràcter pioner del mateix, ja
que per primera vegada al territori català s’escolta les opinions dels
familiars més propers de les víctimes: pares i mares, conjugues, germans,
fills,... i organitza les seves respostes en un intent d’ordenació que ha de
poder orientar decisions de futur, tant en matèria investigadora com
legisladora.

• Tal com es veurà a l’apartat de metodologia, el projecte ha tingut quatre parts
molt diferenciades:
 Recerca i Buidatge Bibliogràfic. (veure capítol de bibliografia)
 Investigació qualitativa individual (entrevistes en profunditat) i grupal
(focus groups).
 Investigació quantitativa en format individual (enquestes presencials).
 Anàlisi i conclusions finals.
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2.1

Objectius de l’estudi i resultats esperats

• Els objectius generals del projecte han estat:
 Obtenir la informació suficient per a poder identificar l’existència de múltiples
factors estressants apareguts després de l’accident i passat el moment inicial
(atenció mèdica, jurídica i processal).
 Identificar la natura d’aquests factors (econòmics, jurídics, socials, familiars,
personals, etc).
 Comprovar d’aquests factors amb variables sociodemogràfiques, territorials,
etc.
 Ordenar els factors apareguts d’acord amb la seva intensitat i prevalença.
• Per altra banda, l’equip investigador es va marcar, COM A VALOR AFEGIT ,
aquests altres objectius:
 Classificar les seqüeles identificades per constructes i donar orientacions
sobre la seva identificació i possible mesura.
 Apuntar possibles accions de millora resultants de la identificació dels
indicadors qualitatius.
 Organitzar les accions de millora i establir propostes d’intervenció a partir
dels resultats obtinguts amb la investigació qualitativa.

• Els resultats esperats plantejats com a potencialment identificables són els
següents:
 Resultats lligats a la identificació de les principals seqüeles.
 Resultats lligat a la classificació d’aquestes seqüeles.
 Resultats lligats a la identificació de variables rellevants que incideixen

en l’aparició i prevalença d’aquestes seqüeles.
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Aquesta explicitació respecte dels diferents tipus de resultats esperats és de vital
importància per a una lectura adequada de les afirmacions que apareixen al
present informe, ja que com es pot observar, el que es pretén és recollir les
percepcions i opinions extretes de les pròpies víctimes, i que han de servir
d’orientació per a l’elaboració de documents i campanyes destinades a visibilitzar
aquestes seqüeles que en la majoria dels casos es troben soterrades sota el record i
el pas del temps.
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3) Investigació qualitativa individual i grupal.
3.1.- Metodologia utilitzada.
3.2.- Anàlisis de dades.
3.3.-Resultats obtinguts estudi qualitatiu.
3.4.- Principals conclusions qualitatives.

Antonio (FG): “Cómo llevar la vida diaria sin
hacer ver que no ha pasado nada. Hacer ver que no
ha pasado nada, toda esta injusticia y toda esta mala
suerte que has tenido en la vida, todo eso, ¿cómo
puedes llegar a olvidarte en algún momento para
sentirte feliz o a gusto?”
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3.1) Metodologia utilitzada.
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3.1
A

•

METODOLOGIA UTILITZADA

Tècniques de recerca utilitzades

A la vista dels objectius de l’estudi i després de l’anàlisi de les principals
tècniques qualitatives disponibles, es va considerar que l’abordatge del
projecte es realitzaria des d’una doble vessant:
Abordatge individual mitjançant l’Entrevista EN PROFUNDITAT
SEMIESTRUCTURADA

Les entrevistes en profunditat són espais de comunicació interpersonal establerts entre
l’investigador i el subjecte d’estudi amb l’objectiu d’obtenir respostes verbals als interrogants
plantejats sobre el tema proposat. Es desenvolupen sempre en entorns familiars per a la
persona entrevistada, creant el mínim de situacions artificials i recollint les respostes en
gravacions d’àudio si és possible per a realitzar el bolcatge a posteriori, sense interferir en la
conversa que sorgeix espontàniament un cop plantejat el tema de conversa.

Donat el caràcter exploratori del present projecte, s’ha considerat oportú
situar-se en un punt més proper a la no - estructuració, restant sempre
oberts a desplaçar el grau de directivitat de les entrevistes a la vista dels
resultats obtinguts.
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ESTRUCTURADA

SEMI - ESTRUCTURADA
DADES

Es tracta d’entrevistes rígidament estandaritzades, es
plantegen preguntes idèntiques i en el mateix ordre a
cadascun dels participants, que han de triar la resposta
entre dos, tres o més alternatives oferides. Es parteix
d’un qüestionari que conté totes les preguntes, i
l’entrevistador disposa de llibertat limitada a l’hora
d’incorporar aspectes independents generats des de la
interacció personal

•

NO ESTRUCTURADA
PRETEST

És una entrevista flexible i oberta, tot i que els objectius
de la investigació marquen les preguntes, el contingut,
l’ordre i la profunditat, que queda en mans de
l’entrevistador. Les preguntes s’elaboren abans de
l’entrevista, però hi ha flexibilitat per modificar l’ordre, la
manera d’enfocar les preguntes o la seva formulació per
a adaptar-les a les diverses situacions o característiques
particulars dels subjectes d’estudi

Les entrevistes en profunditat presenten alguns avantatges respecte d’altres
tècniques qualitatives i respecte de tècniques quantitatives:
 Es tracta d’una tècnica eficaç per a obtenir dades rellevants i
significatives des del punt de vista de les ciències socials
 La informació que s’obté és molt superior a la que s’obté en contexts
d’investigació de resposta tancada i electiva
 La seva condició oral i verbal facilita la generació i identificació de
conceptes rellevants per a la persona investigada, i per tant, per l’àmbit
de recerca.

•

Per tal d’obtenir una correcta captació de dades mitjançant entrevista en
profunditat, però, s’han tingut en compte una sèrie d’aspectes que poden
determinar la validesa de l’estudi. Són els que apareixen al quadre adjunt:
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•

o

Abordatge gradual de l’entrevistat tot generant una corrent d’amistat i
identificació positiva

o

Ajudar a l’entrevistat per a que se senti segur i expressiu

o

Permetre espai per a que l’entrevistat acabi el seu relat

o

Conduir cap a la concreció només quan l’entrevistat ha marcat els eixos de
l’exposició

o

Formular les preguntes amb frases fàcilment comprensibles

o

Omplir l’espai d’espontaneïtat i franquesa

o

Donar la sensació de que es disposa de temps però que no s’envairà el
temps de l’altre més enllà del pactat

En el cas del present estudi, s’ha disposat de dos guions d’entrevista, un
d’inicial utilitzat durant les entrevistes del pre-test, i el guió definitiu, amb un
grau superior d’estructuració, que tot i així no limitaven les opcions de
resposta, i que permetia que la persona entrevistada pogués explorar o
aportar altres temes que no es trobaven estrictament al guió de
l’entrevistador.

•

Les entrevistes han tingut una durada mitjana de 45 minuts, oscil·lant entre
els 30 i els 70, en funció de si la persona entrevistada aportava relats més o
menys detallats respecte a les seves vivències en relació a l’accident. En
aquest cas l’entrevista i prenia més contingut cara als objectius de l’estudi i
per tant s’allargava la seva durada
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•

Finalment, per tal de confirmar i /o ampliar els conceptes apareguts
durant la fase individual, abordatge grupal mitjançant la tècnica de
FOCUS GROUP:

Es tracta d’una tècnica genèrica, i té per objectiu portar a terme una
confrontació d’opinions, idees o sentiments, amb la finalitat d’arribar a unes
conclusions o unes decisions. Es permet la màxima llibertat en l’expressió
d’opinions, creences, valoracions, o sentiments dels participants.
La riquesa de la tècnica consisteix precisament en la interacció espontània dels
participants, constituent les seves aportacions un fidel reflex de les percepcions i
atribucions que els clients fan sobre un determinat producte o servei.
La metodologia proposada per al desenvolupament del Focus Group és la
següent:


Primera qüestió a debatre: El moderador llença la primera qüestió i deixa un
temps prudencial de debat, intentant interferir el menys possible



Síntesi: Al final de cada qüestió, es demana a un dels participants que realitzi
una síntesi de les idees aparegudes, o bé o pot fer la pròpia moderadora
(intentant, però, no esbiaixar la informació a partir dels objectius)



Repetició del procés: Es repeteix aquest procés tantes vegades com
qüestions a tractar al guió de treball



Síntesi final: Al final s’elabora conjuntament un gran document final, visible,
amb les idees principals



És important en aquesta tècnica defugir de l’intent de jerarquització de les
idees aparegudes, ja que l’objectiu final de la mateixa és exploratori,
consistent en l’obtenció de percepcions i opinions que poden estar
conformant els constructes subjacents a un determinat concepte
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•

Sección de Afectados por
Accidentes de Tráfico

En el cas del present estudi, el focus group es va
dur a terme en la fase final del treball de camp, i
es va presentar un guió anàleg al presentat al
llarg de les entrevistes individuals, és a dir, obert
i no orientat a les respostes, concebent la tècnica
com una font més de dades per a l’anàlisi
posterior.

•

El focus group va tenir una durada de 120
minuts i van participar 8 persones, 6 dones i 2
homes, entre els 30 i els 65 anys d’edats, tots ells
familiars directes de víctimes mortals d’accidents
de trànsit.
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B
•

Fases de l’estudi

Les fases dissenyades per a la seqüència d’accions per a l’execució de l’estudi i
determinació de conclusions rellevants va ser la següent:

DETALL DE LA TASQUES MÉS SIGNIFICATIVES


Selecció dels participants: Recerca de persones interessades en participar en l’estudi per
aconseguir una mostra el més representatiu possible i d’acord amb la distribució
proposada. Principalment, s’ha buscat compensar la participació de persones associades
a APAT amb l’aportació de testimonis de persones que no provenien de l’associació,



Preparació del guió: prèviament a la realització de les entrevistes i focus group una experta
en metodologies qualitatives preparà el guió amb les preguntes i objectius de l’estudi, amb
la finalitat de conduir les converses a que debatin sobre els temes proposats, amb la
intenció de contrastar-lo amb els tècnics de AP(A)T.



Entrevistes PreTest: Es realitzen quatre entrevistes inicials exploratòries per validar el guió i
corregir els elements que s’escaiguin. Fruit d’aquestes primeres entrevistes, s’elaborà un
primer informe parcial que s’adjunta en el Annex a aquest Informe Final



Concertació: Un cop fet el pretest, s’inicia la tasca de concertació de dies i hores per a la
realització de les entrevistes semi - estructurades
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Gravació: les entrevistes

es realitzen en ambients familiars i informals per als entrevistats

(domicili particular, seu de l’associació, etc) i són enregistrades en àudio per a poder
transcriure-les posteriorment


Buidatge: les entrevistes i el focus group es buiden a arxius Excel pel seu posterior anàlisi



Redacció de l’informe: un cop buidades les entrevistes i el focus group, s’elabora un informe
amb els següents apartats:
a.

Aspectes rellevants apareguts en les entrevistes i focus group per a
cada qüestió

C
•

b.

Principals acords i desacords respecte dels temes tractats

c.

Relació de frases literals més rellevants

Univers i mostra de l’estudi

S’ha considerat univers de l’estudi totes aquelles persones a Catalunya que
han perdut a un familiar directe (fill/a, mare/pare, germà/na) en un accident
de trànsit en els darrers anys.

•

Al llarg de les converses mantingudes amb A(PA)T i un cop realitzada la
recerca bibliogràfica, es van incorporar les evidències obtingudes a la presa
de decisions respecte a la configuració de la mostra. Això ens permet agrupar
les variables classificatòries en dos grups:
1.

Les que a priori ja van ser identificades com a potencialment rellevant
si per tant constituïen un criteri de selecció de la mostra. Van ser les
següents:
a.

Relació amb l’accidentat: es va considerar a priori que era
prioritari seleccionar com a part de la mostra a familiars directes
de víctimes d’accidents de trànsit, considerant dintre d’aquesta
categoria a:
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i. pares/mares
ii. fills/filles
iii. germans/nes
b. Resultat de l’accident: a priori va semblar adient recollir el
testimoni de persones que havien perdut el familiar en l’accident
respecte a supervivents d’accidents amb seqüeles incapacitants.
2.

Les que en un primer moment no es van identificar com a

rellevants però al llarg del procés de recollida de dades i d’anàlisi han
esdevingut importants i orienten els resultats. Són les que es detallen a
continuació, tot i que les conclusions obtingudes es detallen a l’apartat
Resultats:
a.

Temps transcorregut des de l’accident

b. Presència /absència de la persona entrevistada al moment de
l’accident
c. Pertinença a l’Associació AP(A)T: Aquesta variable no va ser
tinguda en compte inicialment, però les primeres entrevistes ja
van aportar diferències importants en el testimoni de les persones
associades a APAT i persones que no pertanyen a cap associació
de víctimes

•

Així doncs, la composició de la mostra d’acord amb les variables del
primer grup ha estat la següent:
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ENTREVISTES INDIVIDUALS

Relació amb l’accidentat: l’entrevistat és...
Relació
AP(A)T
Associats

No
associats

Resultat
accident

VICTIMA

ESPOS/A

NO VICTIMA
PARE/MARE GERMÀ

Total

ALTRES

Mort

0

1

6

2

0

9

Seqüeles
incapacitants

0

0

1

0

0

1

Subtotal

0

1

7

2

0

10

Mort

0

1

6

0

1

8

Seqüeles
incapacitants

2

0

0

0

0

2

Subtotal

2

1

6

0

1

10

Total

2

2

13

2

1

20

FOCUS GROUP (21/04/10)
Relació amb l’accidentat: l’entrevistat és...
Relació
AP(A)T
Associats

No
associats

Resultat
accident

FILL/A

PARE/MARE

ALTRES

Total

Mort

1

6

0

7

Seqüeles
incapacitants

0

0

0

0

Subtotal

1

6

0

7

Mort

0

1

0

1

Seqüeles
incapacitants

0

0

0

0

Subtotal

0

1

0

1

Total

1

7

0

8
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D
•

Tècnica d’anàlisi de dades

La tècnica d’anàlisi de dades utilitzada per Opinometre queda recollida a la
imatge següent:

PROCÉS ANÀLISI DE DADES
CONVERSIÓ DEL GUIÓ EN BLOCS DE RESPOSTA
CONFIGURACIÓ DE LES GRAELLES DE RESULTATS
BOLCATGE DE LES RESPOSTES EN LES GRAELLES
IDENTIFICACIÓ DE CATEGORIES DE RESPOSTA
ANÀLISI DELS CONTINGUTS OBTINGUTS
RECOMPTE DE FREQÜÈNCIES DE RESPOSTA PER CATEGORIA
AGRUPACIÓ DE RESPOSTES (CRITERIS: FREQÜÈNCIA I APROXIMACIÓ)
OBTENCIÓ DE CONCLUSIONS GENERALS
ANÀLISI DE LES VARIABLES DE CONTEXT
ANÀLISI DE RESULTAS PER VARIABLES DE CONTEXT
ESTABLIMENT DE CONCLUSIONS

24

Sección de Afectados por
Accidentes de Tráfico

Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico – P(A)T AP(A)T

Estudi pilot sobre el impacte dels sinistres de trànsit en les víctimes i afectats

•

GUIÓ ORIGINAL DEL FOCUS
BLOCS

1

2

3

MOMENT
DE
L’ACCIDENT

TRÀMITS
POSTERIORS

MOMENT
ACTUAL

Durada total:

Durada
estimada

Preguntes objectives

15-20’

 Qui es va accidentar?
 Quan va ser?
 Vostè es trobava present?
 Qui, com el varen avisar?
 Estava acompanyat en el
moment en què l’avisen?
 Què va fer?

10-15’

 Quins tràmits va haver
d’afrontar com a causa de
l’accident?
 Va haver-hi judici penal ?
Civil?
 Quant de temps va trigar?
 Està satisfet del resultat
del judici?
 Van haver-hi
indemnitzacions?
 Està satisfet/a? Per què?

15-20’

 Com ha canviat la seva
vida arrel de l’accident?
 Quines coses són
diferents?
 Per què?
 Qui més està afectat? Més
que vostè?
 En què ho nota?

Dades qualitatives
 Explorar el nivell de
record de l’accident, detalls
que persisteixen al llarg del
temps, i que poden estar
afectant al moment actual:
és font d’informació
respecte al que per la
persona entrevistada és
rellevant
 Aquestes preguntes
orienten l’origen dels
sentiments que romanen a
l’actualitat: impotència,
satisfacció, dol realitzat,
etc.
 L’exploració d’aquesta fase
permet identificar la
prevalença d’algunes
seqüeles
 Es pregunta directament
sobre els canvis que
identifiquen a la vida
actual, arrel de l’accident.
S’obtenen dades de:
o canvis a l’interior de
la família
o canvis en les amistats
o canvis econòmics
o canvis laborals
o Canvis estructurals

45’ – 50’

25

Sección de Afectados por
Accidentes de Tráfico

Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico – P(A)T AP(A)T

Estudi pilot sobre el impacte dels sinistres de trànsit en les víctimes i afectats 2010

3.2) Anàlisis de dades.
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3.2
•

ANÀLISI DE DADES

Com ja s’ha posat de manifest al plantejament de l’anàlisi de dades, un cop
validat el guió de treball i un cop recollides les dades a través de les
entrevistes individuals, les primeres tasques d’anàlisi han consistit en fer
correspondre les propostes de guió amb les respostes aportades pels familiars
de les víctimes i identificar categories d’agrupació d’aquestes respostes:

BLOCS

1

2

CATEGORIES DE
RESPOSTES

GUIÓ
Qui es va accidentar?
Quan va ser?
Vostè es trobava present?
Qui, com el varen avisar?
Estava acompanyat en el
moment en què l’avisen?
 Què va fer?




MOMENT DE

L’ACCIDENT


 Quins tràmits va haver
d’afrontar?
 Va haver-hi judici penal ?
Civil?
 Quant de temps va trigar?
TRÀMITS
 Està satisfet del resultat del
POSTERIORS
judici?
 Van haver-hi
indemnitzacions?
 Està satisfet/a? Per què?
 Va haver de fer teràpia? qui?

1 – Narració de l’accident



2 – Atenció immediata (sanitària,
policia, etc)
3 – Atenció posterior (hospital,
guàrdia civil, altres)
4 – Elements absents
(identificació i valoració)

5 - Companyia d’assegurances
6 - Procés penal / civil



7 -Indemnitzacions
8 - Aparició seqüeles físiques /
emocionals

9 - Seqüeles físiques

3

MOMENT
ACTUAL

 Com ha canviat la seva vida
arrel de l’accident?
 Quines coses són diferents?
 Per què?
 Qui més està afectat? Més
que vostè?
 En què ho nota?

10 - Seqüeles emocionals



11 - Seqüeles laborals
12 - Seqüeles socials
13 - ALTRES: econòmiques,
espirituals
14 - Canvis vitals
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•

A l’apartat de resultats es descriuran una a una les categories d’anàlisi
identificades i que són la font per a l’obtenció de conclusions.
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3.3) Resultats obtinguts estudi qualitatiu.
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3.3
A

RESULTATS OBTINGUTS ESTUDI QUALITATIU

Distribució de la mostra comentaris

3.3.A.1.-ENTREVISTES INDIVIDUALS
•

Com es pot comprovar en les taules i gràfics adjacents, la mostra
seleccionada per a l’Estudi ha intentat ser fidel als objectius de l’estudi:
 Distribució en quant a RELACIÓ AMB LA VÍCTIMA:
la

majoria

de

persones

entrevistades són pares i mares
d’accidentats, en la major part
dels

casos

víctimes

entrevistats

de

l’accident.
són

NO VICTIMA
Germà
10%

NO VICTIMA
Altre
5%

VICTIMA
10%

NO VICTIMA
ESPOS/A
10%

joves,

menors de 35 anys en el
moment

Distribució de la mostra per relació amb
l'accidentat

NO VICTIMA
Pare/mare
65%

2

vidu/es

d’accidentats, 2 més són supervivents d’accidents amb seqüeles físiques
i/o emocionals, 2 són germans/es de víctimes mortals i 1 darrer
entrevistat era tieta de la víctima mortal. Totes les persones entrevistades
són residents a Catalunya excepte dos que ho són de les Illes Balears. Els
accidents es van produir majoritàriament a Catalunya.
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 Distribució corresponent a RELACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ.
En la selecció de la mostra es
va

intentar

participants
d’entorns

compensar
que

Distribució de la mostra per pertinença /
no a Associacions de Víctimes

els

d’associacions

Associats
APAT
50%

No associats
APAT
50%

provenien
de

víctimes d’accidents de trànsit
amb

persones

que

no

provenien d’aquests entorns. D’aquesta forma es va intentar controlar el
possible efecte que el reflexionar i narrar contínuament l’esdeveniment
traumàtic pogués tenir sobre la teorització i categorització de les
percepcions, opinions i valoracions que es volien identificar.
 Per últim, la distribució per RESULTAT DE L’ACCIDENT:
respecte a aquesta variable, la
recerca de mostra va ser
intencional, ja que es pretenia
identificar

seqüeles

preferentment

en

casos

d’accidents mortals. També es
va voler incloure algun cas (2, en total) en que la víctima hagués
sobreviscut, per tal de contrastar les seqüeles amb altres membres de la
família.
Pel que respecta a les variables

Distribució de la mostra per relació amb l'accidentat /
pertinença Associacions (freq)

combinades, i en referència a la
combinació

relació

Associats APAT

No associats APAT

7

amb

6

l’accidentat versus pertinença a
associacions, la mostra està
conformada bàsicament per

2

2
1

1

1

0

0
ESPOS/A

VICTIMA

Pare/mare

Germà

0
Altre

NO VICTIMA
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pares i mares de persones accidentades tant en el cas de persones
associades com no associades. Cap víctima amb seqüeles incapacitants
entrevistades no provenien de l’associació, sent el cas contrari el dels
germans.
En el cas de la relació entre

Distribució de la mostra per relació amb l'accidentat
/ resultat de l'accident (freq)
Mort

resultat de l’accident i relació

Seqüel·les incacpacitants

amb l’accidentat, i tenint en

12

compte que només hi ha tres
2

2

0

1

0
ESPOS/A

Pare/mare

VICTIMA

2
0
Germà

1

0

Altre

casos

de

supervivents,

s’observa que dos d’ells són les
pròpies víctimes i una és la

NO VICTIMA

mare d’una noia que va sobreviure a un atropellament però les seqüeles
són de per vida.

3.3.A.2.- FOCUS GROUP

 Distribució en quant a RELACIÓ AMB LA VÍCTIMA
Tots els components del
focus group tenen relació
directa amb la víctima. La
majoria de persones que
conformen

el

grup

de

discussió són dones, en un
75%, que es distribueix entre cinc mares i una filla. El 25% restant són
homes i ambdós són pares de les víctimes mortals.

32

Sección de Afectados por
Accidentes de Tráfico

Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico – P(A)T AP(A)T

Estudi pilot sobre el impacte dels sinistres de trànsit en les víctimes i afectats

 Distribució corresponent a RELACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ
Hi ha una sobre - representació
de

persones

pertanyents

a

associacions de víctimes. Això, té
una doble conseqüència. Per una
banda, té limitacions relacionades
amb

el

biaix

que

suposa

l’aprenentatge d’un discurs i la seva estructuració. Per l’altra, fa que l’hàbit
d’exterioritzar i verbalitzar les seves experiències facin de la discussió
col·lectiva un flux continu. L’única persona que no pertany a AP(A)T és
una dona, mare de la víctima.
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B

Anàlisis qualitatiu de continguts

3.3.B.1.- CATEGORIA DE LES RESPOSTES
•

Un cop analitzada la mostra, i abans de combinar els valors obtinguts a la
mateixa amb les categories de resposta, identifiquem aquestes respostes,
organitzades d’acord a dos nivells principals:

3.3.B.1.1.- Respostes d’acord a l’estructuració del guió

(VARIABLES INDEPENDENTS)
Com ja s’ha comentat, el guió d’entrevista, un cop validat mitjançant un
pretest, s’ha organitzat en tres grans grups, que són els següents:

BLOCS

1

2

MOMENT DE
L’ACCIDENT

TRÀMITS
POSTERIORS

GUIÓ
Qui es va accidentar?
Quan va ser?
Vostè es trobava present?
Qui, com el varen avisar?
Estava acompanyat en el
moment en què l’avisen?
 Què va fer?






 Quins tràmits va haver
d’afrontar?
 Va haver-hi judici penal ?
Civil?
 Quant de temps va trigar?
 Està satisfet del resultat
del judici?
 Van haver-hi
indemnitzacions?
 Està satisfet/a? Per què?
 Va haver de fer teràpia?
qui?

CATEGORIES DE
RESPOSTES
1 – Narració de l’accident
2 – Atenció immediata (sanitària,
policia, etc)

 3 – Atenció posterior (hospital,
guàrdia civil, altres)

4 – Elements absents
(identificació i valoració)

5 - Companyia d’assegurances
6 - Procés penal / civil

 7 -Indemnitzacions
8 - Aparició seqüeles físiques /
emocionals
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3

MOMENT
ACTUAL

 Com ha canviat la seva
vida arrel de l’accident?
 Quines coses són
diferents?
 Per què?
 Qui més està afectat? Més
que vostè?
 En què ho nota?

9 - Seqüeles físiques
10 - Seqüeles emocionals
11 - Seqüeles laborals

 12 - Seqüeles socials

13 - ALTRES: econòmiques,
espirituals
14 - Canvis vitals

Un cop identificades les respostes corresponents als tres grans blocs de
preguntes, de cara a prioritzar les respostes que parlin de les seqüeles, i
centrant l’atenció sobre les respostes d’afectats relacionats directament amb
l’accidentat, veiem les aportacions més interessants en cadascun dels grups de
resposta:
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BLOC 1

CATEGORIES DE
RESPOSTES
Unanimitat

MOMENT DE L’ACCIDENT
Troballes
No consens
Consens
però
aparicions
Bloqueig

Esporàdic

“Mi vida en ese momento se detiene y lo hace durante meses y años.”(10/)
“...no pots arribar a pensar en tot això o creus que passa als altres i que mai et passa a tu...”
(5/)
“Estaban todos los amigos. Todo el mundo estaba en el hospital esperando a ver qué pasaba.
El padre de mi hijo también, le llamé por teléfono y le dije –Adrian xxx ha sido atropellao
porque no sabemos qué va a pasar” (17/)

Incredulitat

Expectació
NARRACIÓ DE
L’ACCIDENT

Literals

“Si mi hermano me llama desde tan lejos es porque… algo fue grave” y todo el camino iba
pensando “este niño, como va y se me quede parapléjico… tan joven como es ¿Cómo lo voy
a pasar yo?” (19/)
Desconcert

“El primer día es desconcertante, todos llorábamos, pero no sabíamos dónde ir.” (2/)

“jo estava a la carretera, amb el meu fill […]a 70 metres, […]i jo estava allà tremolant amb la
meva cunyada mig assegudes a la carretera.” (6/)
“Sé que no em va agradar el fet de que el tinguessin allà. Que s’estava morint, o que ja
Indignació
pràcticament no hi era, que el tinguessin allà a urgències, al mig de tothom.” (22/)
“vi a mi hijo allí en el suelo, no me dejaron acercarme. Fue un momento muy duro, muy
Resignació
duro. El ver lo que más quieres en el mundo allí, y sin poder tocarlo ni hacer nada por él”
(20/)
“La policia local… tots molt amables…” (13/)
“Conmigo los Mossos d’Esquadra se han portado chapeau: hizo un atestado impecable,
mejor no se puede hacer.” (8/)
“La ambulancia vino enseguida.” (7/)
“Jo estava allà tremolant […] quan va venir la GC, van passar per davant i van dir
Insensibilitat
textualment que això és típic de joves i alcohol i vehicles i dissabtes” (6/)
Estupor
“Em van dir: "Quedi's aquí, ja l'avisarem"… ningú em deia res…” (17/)

Distanciament

Correcció
ATENCIÓ
IMMEDIATA
(SANITÀRIA,
POLICIA, ETC)
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BLOC 1
CATEGORIES DE
RESPOSTES
ATENCIÓ
POSTERIOR
(HOSPITAL,
GUÀRDIA CIVIL,
ALTRES)

MOMENT DE L’ACCIDENT
Troballes

Soledat

“Recordo que van venir dos metges i jo ja sabia a què venien, la donació d’òrgans, i jo
pensava “Però si encara no és mort, encara no...” (22/)
“Y después la frialdad enorme cuando tienes que llegar a un tanatorio, no te dicen nada, no
te dejan verlo.” (8/)
“Al cabo de unas horas fui a reconocer el cuerpo en una habitación minúscula, ella estaba allí
con un impacto en la cabeza mortal, y eso se llama la despedida.” (10/)
“Es todo tan frío, hay una soledad…” (8/)

Sensibilitat

“Cualquier información hubiera sido de gran utilidad, porque no te informan de nada” (18/)
“Els ajuntaments tindrien que tenir un servei orientat per aquest casos, centralitzat per mitja
de la Generalitat amb ramificacions als serveis locals” (1/)
“Falta la sensibilitat de tot l'equip mèdic, la gent que et rep a l'hospital” (17/)

Família

“A ver, si te digo la verdad, lo único que eché en falta es la compañía de la familia…” (8/)

Desconcert
Confusió
Fredor
Informació

ELEMENTS
ABSENTS
(IDENTIFICACIÓ
I VALORACIÓ)

Literals

“Doncs informació, ajuda als primers moments, psicològica, mèdica” (22/)
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•

Per a resumir, com a conclusions més destacades d’aquest primer bloc, es
comprova com, a nivell de narracions de l’accident des del record:
 Les narracions de l’accident són molt detallades, independentment del
temps transcorregut. La majoria de les persones entrevistades recorden
l’hora exacta, el nom de la persona que els va trucar, què estaven
fent en aquells moments, etc:
“el sinistre mortal va tenir lloc a les 22.26h, el dissabte, i 3 h i 22
minuts després, agents de la guardia civil a l'hospital de Martorell
i registren tasa d'alcholemia al conductor, dóna en aquell moment
0.57 en aire, i algú allà a l'hospital dóna el seu permís, li extreuen
mostra de sang al conductor i la mostra de sang dóna 1.0 d'alcohol”
 Així mateix, la narració s’orienta majoritàriament cap a fets objectius:
traçada dels cotxes, tipus de carretera, prohibició / permissió d’avançar,
etc. en el record han romàs detalls tècnics com el punt kilomètric de
l’accident, els metres de frenada del cotxe accidentat, el color dels cotxes
amb els que van xocar, etc. Aquests records formen part de fenòmens
cognitius habituals entre persones que han viscut un trauma i configuren
el record del mateix al voltant de fets anecdòtics o detalls de
l’esdeveniment, que serveixen per embolcallar el record.
 A més, en la totalitat dels accidents narrats, les persones entrevistades
situen al vehicle contrari com a causant de l’accident. Cap accident
narrat és responsabilitat de la víctima, d’acord amb els testimonis
aportats. Només en dos dels casos la víctima viatjava en l’automòbil
causant de l’accident, però en ambdós casos, en condició de copilot, per
tant, tampoc es poden considerar causants de l’accident.
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 La majoria de records de l’accident evoquen termes com desconcert,
impotència, desinformació, soledat, indefensió, tot i que també
n’apareixen en una altra clau (no són la majoria), com per exemple
lucidesa o reacció ferma.
 No hi ha unanimitat en aquest apartat respecte cap emoció en comú. Les
sensacions més compartides són les de incredulitat, bloqueig i
expectació, amb quatre aparicions cadascuna.
 Les altres sensacions associades a la narració de l’accident són:
desconcert, distanciament, indignació i resignació.

•

Pel que fa a l’atenció immediata:
 La majoria de persones entrevistades refereixen el moment marcat pel
concepte de correcció, amb diversos matisos. Aquí no desapareix el
desconcert o la desinformació, però les reaccions i les conductes estan
més desvinculades de la víctima i el seu entorn, i més vinculades a
camins institucionalitzats, normalment codis o protocols de conducta
professional en situacions d’emergència i orientats a la transició. No
obstant això, hi ha experiències a ambdós extrems d’aquest concepte de
correcció:
 En un dels casos, trobem expressions com “Chapeau ” per
l’atenció rebuda
 Mentrestant, una persona refereix “total insensibilitat” per
part de la guàrdia civil en la comunicació de l’accident, i una
altra a l’ estupor per la manca de comunicació aportada.
 No tots els entrevistats han tingut experiència amb hospitals ni atenció
posterior. Els que relaten contactes amb el centre hospitalari recorden
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aquells moments amb desconcert i confusió, una desorientació que
sovint els porta a sentir la fredor i la insensibilitat del personal
hospitalari o al tanatori; hi ha sentiments de soledat i desesperació.
En un dels casos es qüestiona algun procediment amb la víctima, i aquest
dubte l’acompanya 4 anys després de l’accident:
“després he anat escoltant estudis i penso que el van desconnectar
sense consultar, sense demanar permís com aquell qui diu, no sé,
una manca d’informació.”
•

Respecte als elements absents:
 La informació i l’orientació, una guia, és el que més es troba a faltar en
el moment de l’accident. Això es relaciona en gran part dels casos amb
l’absència d’una figura de suport en aquells moments —apareixen
figures com un psicòleg o un advocat per exemple— que aporti
claredat, acompanyament, assessorament.
 Això es relaciona amb la necessitat d’orientació i suport, però també
amb la necessitat de sensibilitat, comprensió i honestedat, que la
majoria de les persones entrevistades han identificat com a elements
absents.
 Algunes persones han identificat aquesta manca de sensibilitat
precisament amb el contrari, amb la inoperància de les figures abans
esmentades.
 Per últim, també es troba a faltar la companyia dels éssers estimats,
sobretot la família.
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BLOC 2
CATEGORIES DE
RESPOSTES

COMPANYIA
D’ASSEGURANCES

PROCÉS PENAL /
CIVIL

INDEMNITZACIONS

APARICIÓ
SEQÜELES
FÍSIQUES /
EMOCIONALS

TRÀMITS POSTERIORS
Troballes

Literals

1. Algunes persones entrevistades consideren que les companyies
asseguradores no proporcionen la informació adequada.

“Informació la companyia no te’n dóna gaire.” (4/)

2. Les companyies asseguradores es perceben com a entitats que
no faciliten els tràmits, ans el contrari, imposen els seus
interessos als de les víctimes i afectats.

“Les companyies d’assegurances intenten enganyar-te. [...] donar-te uns calers i que tu
callis” (1/) “la companyia d’assegurances no volia pagar el que tindria que pagar”
(1/) “la compañía se hizo cargo pero el abogado me atendió muy mal” (9/)

1. Els processos als jutjats són considerats llargs i durs. A més, es
considera que triguen massa en celebrar-se, el que fa més difícil
tot el procés del dol.

“Fatal, fatal, fatal, fatal. Mira, el juicio fue horroroso, tardó…“ (16/) “Van passar
set anys abans no es fes el judici” (17) “Vàrem acabar set o vuit anys desprès de
l’accident amb el judici, va ser molt fotut, molt fotut va ser.” (1/)

2. La justícia és distant i freda, i té una absència total d’humanitat
i, en última instància, de justícia mateixa. La sensació unànime
és d’injustícia.

“En cuanto a la justicia, se ha portado como es la justicia: fría” (8/) “Presuntamente,
si estás mal, en mi caso, después del juicio quedas peor” (FG/)

1. No hi ha consens sobre la idoneïtat de la quantia, tot i que en
general la valoració de la pèrdua d’una vida es considera
irrisòria.

“Es una indemnización ridícula, porque la vida de un ser humano de 20 años como
tenía Iván no llega ni a 85.000 euros.” (8/)

2. No es tracta d’una fórmula per a solucionar la vida de les
persones afectades per la pèrdua (que a més no la soluciona),
sinó tancar part del procés del dol.

“No necessito els diners, potser sí saber que es respecten les lleis…” (13/) “Llorar.
Llorar, llorar. Era un dinero que me daban por ellos, que ellos ya no estaban.” (16/)

1. Algunes de les seqüeles físiques que apareixen en primera
instància són: insomni, pèrdua de la gana, afectació
estètica, ansietat, etc.

“Abraçant-nos i dient que el Gabriel està mort. I el meu marit pues li agafa ansietat”
(6/)

2. Algunes de les seqüeles emocionals que apareixen en primera
instància són: depressió, desorientació, pànic, bloqueig, etc.

“El meu marit [...] va caure en una depressió bastant forta.” (1/)
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•

D’aquest segon bloc es poden extreure diverses conclusions:
 En general, tots els tràmits posteriors a l’accident es consideren freds i
llargs, i els afectats desorientats.
 Suposen una càrrega molt pesada, un procés molt dur que s’arrossega
durant massa temps. Els que refereixen als tràmits en general parlen de
confusió, desconcert i desconeixement; un camí pel qual s’ha de
transitar fent el cor fort.
 Algunes de les persones entrevistades descobreixen total o parcialment el
que va passar a l’accident durant els tràmits, com als judicis, per exemple.
 Més de la meitat destaquen la futilitat de tot plegat, el tracte denigrant
rebut tant a judicis —on el mort sempre és el culpable—, com per part de
les asseguradores o els advocats i la ridiculesa de les indemnitzacions.
 Hi ha una sensació unànime d’injustícia.
 Les indemnitzacions no han sortit espontàniament com a tema per
part de cap de les persones entrevistades. Tot i així, les
indemnitzacions prenen importància si es tracta de retallar el que
dictamina la llei, ja que, d’acord amb una de les persones entrevistades:
“el sistema está montado de tal manera que hacen de todo para
regatearte la cantidad que por ley te asignan, para que abandones y así
ellos pagarte lo mínimo posible.” (14/)
 En qualsevol cas, els tràmits molts cops s’interposen en el moment
del dol i l’acompanyen, i sovint acabar els tràmits esdevé el tancament
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d’una etapa del procés del dol, essent el judici un moment crucial, així
com la determinació de la quantia i el cobrament de la indemnització.


En el moment dels tràmits comencen a aparèixer algunes seqüeles
físiques i emocionals. Algunes d’elles són la pèrdua de la gana, la
depressió, el pànic, entre d’altres. Per a persones ja malaltes abans
d’ésser afectades, les malalties s’agreugen.
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BLOC 3

MOMENT ACTUAL

CATEGORIES DE
Troballes
RESPOSTES
1.Destaquen les alteracions en el menjar i els mals de cap recurrents. Entre
SEQÜELES
els entrevistats de més edat, sovint apareix un deteriorament físic
FÍSIQUES
generalitzat.
1. La depressió és la seqüela emocional més mencionada per les persones
entrevistades. A més, també es repeteixen altres seqüeles com l’anul·lació
SEQÜELES
de l’empatia, el ressentiment o la ràbia, el pànic, el bloqueig, i tractar el
EMOCIONALS
tema com un tabú. Entre els entrevistats de més edat s’observa una
pèrdua de l’esperança i un cert abandonament.
1. Les seqüeles laborals no emergeixen espontàniament entre les persones
entrevistades. Aquestes seqüeles tenen influència en la vida professional de
SEQÜELES
gran part dels afectats ja sigui per deixar la feina, canviar-la, o en relació
LABORALS
als estudis. Sí s’ha observat afectació notable a nivell econòmic quan
l’entrevistat/da era autònom/a
1. Generalment, les seqüeles socials mencionades es relacionen amb altres
tipus, sempre emergeixen acompanyades o explicades per altres
seqüeles. Entre les socials, destaquen per igual els acostaments /
SEQÜELES
distanciaments amb familiars i amics i les separacions / casaments de les
SOCIALS
parelles, tot i que predomina lleugerament el deteriorament en les relacions
socials. També hi ha canvis sobtats en els rols dins les famílies: fills que
passen a actuar com a caps de família, mares que han d’assumir un rol
dominant que no tenien, etc.
1.No totes les persones entrevistades tenen seqüeles econòmiques.
Moltes vegades les indemnitzacions ni tant sols cobreixen les conseqüències
de l’afectació. Mai cobreixen la pèrdua. Les incapacitats de llarga durada
poden suposar un desajust econòmic, sobretot als autònoms.
ALTRES:
ECONÒMIQUES,
2.En relació a les seqüeles espirituals, trobem elements de confort, mitjançant
ESPIRITUALS
la sublimació i l’aferrament a la religió, alguns entrevistats han participat
més de la religió, tot i que també hi ha casos en què es dóna una pèrdua de
la fe i un conflicte amb les seves creences, o ritus particulars.

Literals
“Després d’uns quants mesos veia que en Jaume s’estava aprimant més i més.”
(10/) “Yo, la cabeza. Yo, la cabeza.” (21/)
“Luego entré en una gran depresión. Un accidente de tráfico, es tan repentino,
que no se puede asimilar.” (14/)
“Jo recordo que volia entrar a publicitat, tenia una nota molt bona de cou, vaig
fer la selectivitat, la vaig aprovar però va ser en aquell any i em va anar molt
fluixa i no vaig poder entrar.” (5/) “Sí (canvis) laborals, “bueno“ una baixa
d'un mes, l'afectació a ser un factor determinant per... per canviar de feina.”
(3/)
“Sí, que no tinc ganes de parlar amb ningú, no tinc ganes de veure ningú”
(22/) “Era un niño, 12 años, se convierte, en décimas de segundo en un
hombre, porque dejó de ser un niño y pasó a ser un hombre, en el entierro de su
hermano.” (7/)

“Doncs totalment, la teva vida econòmica s’altera totalment, a més a més has
de pagar l’advocat, a més a més has de perdre molts dies en fer viatges per
poder arreglar papers i poder arreglar coses.” (1/)
“Jo també tinc creença que hi ha alguna cosa més enllà, i això també m’ajuda
a viure, pensar que jo el veuré.” (FG/) “jo, un més enllà, veient les injustícies
que hi ha… Penso en veu alta, no pot ser que hi hagi un déu que ens
protegeix.” (FG/) “A mi el que m’ajuda molt és tenir les cendres del meu fill
a casa.” (FG/)
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BLOC 3

MOMENT ACTUAL

CATEGORIES DE
Troballes
RESPOSTES
1. Les diferents combinacions de seqüeles donen peu a canvis vitals, però no
només les seqüeles. Per a totes les persones entrevistades, l’accident
CANVIS VITALS
constitueix un abans i un després en la seva vida, per a moltes és com si
elles mateixes hi haguessin mort.

Literals
“De fet, jo vaig morir. I la persona que ha nascut, ara té 4 anyets.” (22/)
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•

Com a conclusió es poden destacar les següents:
 Hi ha un gran nombre de seqüeles que no tenen aparentment una
relació directa amb l’accident. És el cas d’algunes de les seqüeles
laborals, socials, o econòmiques, per no resultar tan sobtades com el
propi accident.
 A més, tot i que aquestes alteracions es poden preveure temporals,
moltes d’elles persisteixen en el temps i algunes no desapareixen
mai. També succeeix amb altres problemes físics, com l’acceleració del
deteriorament físic entre els entrevistats de més edat, o agreujaments
d’altres malalties prèvies. Algunes seqüeles, que es troben al llindar
entre l’allò estrictament físic i l’allò emocional, es retro-alimenten.
Hi ha seqüeles que no es superen mai o ho fan molt a poc a poc.
 Una seqüela recorrent i bastant present entre els entrevistats és
l’alteració de l’estabilitat emocional davant sons i sorolls quotidians
del carrer, com per exemple els sorolls del trànsit o el crit d’una sirena.
 Unes seqüeles porten a les altres, però hi ha casos en què els canvis vitals,
tot i no recuperar mai la pèrdua, ajuden a fer evolucionar el dol cap a un
altre nivell. L’exemple més clar d’aquest fenomen és la transformació en
l’escala de valors que mencionen algunes de les persones
entrevistades o el canvi d’habitatge d’alguns afectats. Un altre tema
que s’expressa davant la motivació de donar un sentit a la nova vida és la
implicació en la causa, en la lluita per què hi hagi canvis en la
legislació, per sensibilitzar la població, o per a trobar confort entre
persones que s’han trobat en la mateixa situació que els afectats.
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3.3.B.1.2.- Respostes que responen a tipus de percepcions obtingudes

(POTENCIALS VARIABLES DEPENDENTS)

•

Una segona anàlisi correspon al tipus de respostes aportades. És a dir, més
enllà del guió, s’ha intentat agrupar les respostes de les persones entrevistades
i les seves percepcions en funció de si es tractava de:
1. Identificació de seqüeles: quin grau de percepció i identificació tenen
els/les entrevista/des de que el que els hi passa constitueix una seqüela
de l’accident
2. Seqüeles pel seu grau d’intensitat: explorar si és possible graduar
aquestes seqüeles d’acord amb un continuum o nivells d’afectació o
incapacitació
3. Canvis vitals a què porta l’aparició de les seqüeles esmentades: de la
mateixa manera, si els entrevistats identifiquen com a conseqüència de
l’accident els canvis vitals que han anat assolint o introduint a les seves
vides
Figura 1: Resultat de les aportacions dels participants al FG
respecte a les seves sensacions actuals en relació a la vivència
d
e
l
’
a
c
c
i
d
e
n
t

47

Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico – P(A)T AP(A)T
Estudi pilot sobre el impacte dels sinistres de trànsit en les víctimes i afectats 2010

Sección de Afectados por
Accidentes de Tráfico

A continuació es recullen les troballes més interessants:

1

2

IDENTIFICACIÓ DE SEQÜELES

BLOCS

GRAU D’INTENSITAT I AFECTACIÓ

•

Troballes

 Moltes de les persones entrevistades no són
capaces de reconèixer com a seqüeles alguns
canvis en la vida quotidiana

 La majoria de seqüeles percebudes com a tal
són abordades des de la individualitat i el
procés de dol i es troben lligades a temes físics
i emocionals. Les seqüeles de caràcter social,
en sentit ampli, s’identifiquen a partir de les
primeres
 En aquest bloc és important considerar en qui
es manifesten les seqüeles, com ho fan i durant
quant de temps són manifestes. Totes les
persones entrevistades amb relació directa amb
les víctimes han patit seqüeles físiques i/o
emocionals. Si bé el temps transcorregut des de
l’accident atorga una certa estabilitat, aquesta
estabilitat no és generalitzada ni homogènia, i
hi ha seqüeles que no es superen mai.
 Es pren sobtadament consciència de la mort,
sense temps per a assimilar-la. S’ha donat casos
de morts entre afectats amb relació directa,
explicades per les persones entrevistades que
es relacionen, encara que sigui de forma
indirecta, amb l’accident.
 L’edat de l’accidentat és una variable rellevant.
La intensitat de la sensació de pèrdua és major
quan la víctima és jove perquè és doble: es
perd la vida de la víctima alhora que es perden
totes les potencialitats projectades al futur i
perquè es percep com un fet irracional, un
procés invertit.
 També s’observa que la presència o no en el
moment de l’accident contribueix a les seqüeles
subsegüents. El haver estat present pot
contribuir a sentir-se responsable, culpable i/o
impotent.

Exemples literals de
respostes
“Empecé a pasarme con beber, me
pasaba bebiendo de más, también,
claro, eran las primeras salidas y
todo y yo enseguida cogía la
borrachera.“ (23/)
“No sé, a los dos años me dio
una trombosis y un infarto
cerebral, quiero decir que costó
rehacer nuestra vida...” (FG)
“I de fet, no pots acreditar
concretament que a causa de
l’accident t’ha passat això o allò,
no pots dir-ho” (FG/)
“Te puedo decir que (la madre)
está con parches de morfina,
porque tenía otras dolencias tipo
huesos, pero desde que falta Iván
se nos ha quitado a todos las
ganas de vivir.” (7/)
“Cuando murió Adrián, al año
de morir él, o antes, yo me quería
ir con él, me quería ir con él. Yo
decía “Un día de estos me tiro por
la ventana”, estaba desesperada y
lloraba.” (20/)
“...i ell tenia pues... total la
il·lusió del món i tota la vida per
endavant, i comença a buscar
feina i també i quasi de seguida
en troba i eh...” (6/)
“La meva germana evidentment
va tenir el sentiment de culpa per
no haver controlat ella millor al
meu fill.” (1/)

 Hi ha algunes persones entrevistades que
continuen parlant de la persona que han perdut “Puedo decirte que tuve un hijo,
en present per a recordar que ha existit, per a mejor dicho, que tengo un hijo
donar continuïtat i transcendència a la vida maravilloso.” (8/)
d’aquella persona després de la seva mort.
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3

 Més enllà de la identificació o no de seqüeles i
el grau d’intensitat de les mateixes, per a totes
les persones entrevistades l’accident marca un
abans i un després, s’ha creuat un punt de no
retorn. Els canvis vitals més importants es
desenvolupen en les relacions socials en sentit
ampli; és un canvi col·lectiu, de vincles i de
lligams.
 Les persones entrevistades que troben un nou
sentit a la vida, sense arribar a deixar mai del
tot el sentiment de pèrdua o la impotència,
declaren un cert grau de tranquil·litat, pau o
descans.

“Nosotros ya no volveremos nunca
a ser los mismos” (21/)
“El meu marit jo diria que
recuperat del tot ja no ho estarà
mai, jo diria que ha canviat, es un
abans i un desprès, no?” (1/)
“És igual, malgrat tot jo no li vull
cap mal. És la Fe. Aquesta fe
que ha estat trontollada i
recuperada. He recuperat això, la
pau, una mica. Costa molt, eh, és
una lluita de cada dia.” (FG/)

3.3.B.2.- PERCEPCIONS IDENTIFICADES A PARTIR DE
L’ESTRUCTURA DE RESULTATS
A l’hora d’identificar les seqüeles es detecta un patró en l’estructuració del
discurs. Després de rebre metafòricament un xoc des de l’exterior els afectats
orienten el seu discurs de dins a fora. Les seqüeles que es manifesten amb
més urgència són les físiques i emocionals que s’articulen partint des de les
seqüeles individuals per arribar a seqüeles socials, econòmiques, laborals, etc.

INVALIDANTS / PROFUNDES

-

a través de les primeres:

+

•

SEQÜELES ESPIRITUALS
SEQÜELES SOCIALS
SEQÜELES ECONÒMIQUES / LABORALS
SEQÜELES EMOCIONALS
SEQÜELES FÍSIQUES
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•

Tot i això, moltes persones entrevistades no són capaces de reconèixer
seqüeles en alguns canvis en la seva vida quotidiana, el que deixa aquestes
seqüeles en un estat de latència.
Hi ha cert consens sobre la sensació de pèrdua, que no s’abandona mai, i
totes les persones entrevistades han patit algun tipus de seqüela física o
emocional.
Les persones afectades prenen consciència sobtadament de la mort i algunes
veuen alterat els seu règim de temporalitat. Les nocions de passat, present,
i futur modifiquen el seu sentit i la forma en què orienten la vida de les
persones entrevistades.
Es dóna una paradoxa en relació a la intensitat i l’afectació de les seqüeles
en la tensió a la memòria, entre la crida del record de la vida i la de l’oblit
i la disminució del dolor. Molts dels entrevistats presenten sentiments de
culpa associats a la possibilitat de tenir el record omni-present, ja que per
alguns d’ells, no evocar constantment l’accident o la persona accidentada,
equival a “oblidar”:
Antonio (FG): Pero en la parte negativa es cómo llevas la vida diaria
sin hacer ver que no ha pasado nada. Hacer ver que no ha pasado
nada, toda esta injusticia y toda esta mala suerte que has tenido en la
vida, todo eso, ¿cómo puedes llegar tú a olvidarte en algún momento
para sentirte feliz o a gusto?
En totes les persones entrevistades l’accident constitueix un abans i un
després en els transcurs de la seva vida. La majoria de les persones
entrevistades no superen la buidor, la sensació de pèrdua, de manca que
suposa un esdeveniment sobtat i irreversible com és la mort d’una
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persona amb la qual es té una relació de parentiu directa en accident de
trànsit.
Les persones que declaren sentir certa pau o tranquil·litat en el

moment actual són aquelles que han aconseguit mantenir o refer el
seu teixit relacional:

3.3.B.3.- COMENTARIS FINALS

•

Com s’ha pogut comprovar, l’estudi presenta una infinitat de matisos i
potencialitats que necessariament amb el caràcter exploratori del mateix no
s’arriba a desenvolupar.
En tot cas, sí ha estat possible arribar a certes conclusions fonamentals, que
s’explicitaran sintèticament en l’apartat següent.

•

Volem insistir a la conveniència d’aprofundir en aquestes dades tot
desagregant-les en propers estudis per variables de rellevància, tot
considerant que valia més la pena oferir una primera fotografia general que
responguessin als objectius de l’estudi, i no carregar més l’informe amb dades
desagregades ja que, a més de no ser adequat des del punt de vista dels
fonaments investigadors (la mostra és inferior a 30 i per tant, difícilment
extrapolable a nivell de resultats, tant més quan es desagreguen resultats per
variables classificatòries), presentava un nivell de complexitat inadequat per la
naturalesa de l’estudi.
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3.4

PRINCIPALS CONCLUSIONS ESTUDI QUALITATIU

L’Estudi que acabem d’analitzar presenta les conclusions a dos nivells rellevants:
Conclusions referides als continguts de l’Estudi
 En general, el moment accident es relaciona amb el desordre absolut, la
desorientació, el bloqueig o una barreja d’incredulitat i expectació, que són
alguns dels termes més utilitzats per a descriure’l.
 La percepció de l’atenció rebuda, tant l’immediata com la posterior es correspon
amb el concepte de correcció. La majoria ha trobat mancances en alguna fase
del procés i han descrit aquests moments com confusos, amb falta
d’informació i, en alguns casos, marcats per la manca de sensibilitat i de
comprensió o la fredor.
 Les carències del procés s’han repartit sense destacar-ne cap en particular entre
cossos policials (policia local, mossos d’esquadra, guàrdia urbana o la guàrdia
civil), bombers, ambulàncies, hospitals, psicòlegs, advocats, o el tanatori. Els
elements absents més recurrents, per ordre de freqüència, han estat la
informació, la sensibilitat, i l’acompanyament de la família.
 Els tràmits posteriors a l’accident, com ara judicis, tracte amb companyies
asseguradores, indemnitzacions, en general són considerats una experiència
traumàtica en sí per a moltes persones entrevistades. Són massa llargs i durs
i hi ha una sensació unànime d’injustícia, de culpar la víctima, de formar
part d’un sistema muntat per a compensar econòmicament el mínim i acabar
el procés.
 Hi ha un cert consens en que el sistema no repara i que es necessiten altres
mesures de caràcter comú, no penals ni econòmiques, per ajudar a reparar.
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Així mateix les indemnitzacions tampoc no reparen i sovint no cobreixen
ni tan sols les despeses ocasionades arrel de l’accident.
 Totes les persones entrevistades han patit seqüeles físiques i/o
emocionals. Moltes de les persones entrevistades no son capaces de
reconèixer com a seqüeles alguns canvis en la seva vida quotidiana.
 La identificació de les seqüeles per part dels afectats segueix un procés de dins
cap a fora. Les seqüeles manifestes més urgents són les físiques i les
emocionals. Això no sorprèn si es té en compte que ni tan sols aquestes són
sempre reconegudes com a demostrables.
 Algunes d’elles, que constitueixen alhora un canvi vital important, són aquelles
que suposen alteracions per a la mobilitat de les persones, tant a nivell físic
com emocional, i entre la que es troben la por i el rebuig a conduir, a agafar
el transport públic, o als sorolls propis del carrer.
 La sensació de pèrdua no s’abandona mai. L’accident marca un abans i un
després en les vides de totes les persones entrevistades. L’accident representa
en sí un canvi vital irreversible que els fa sentir víctimes del mateix.
 Els entrevistats afectats que es declaren en pau o tranquil·litat han aconseguit
mantenir o refer els seus vincles socials. La renovació de la fe, trobar un nou
sentit a la vida (canviar de feina, de casa, etc., fer voluntariat), adherir-se
a la lluita contra els accidents de trànsit, la violència vial, o trobar consol
en grups d’acompanyament al dol són alguns dels canvis vitals relacionats
amb una superació de nivell del procés del dol.
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Conclusions metodològiques
 La conclusió més evident a nivell metodològic fa referència a la mostra triada: la
mostra analitzada presenta unes característiques respecte la composició pel
resultat de l’accident molt determinades, el que influeix en la generació de
respostes. Es tracta de persones víctimes que disposen d’un discurs estructurat,
no - espontani, acostumats a parlar d’aquest tema i amb ús d’un llenguatge
expositiu.
 Aquesta constitueix una de les limitacions de l’estudi, a l’hora que ajuda a
concretar i contextualitzar un dels objectius del mateix.
 Una altra limitació de l’estudi és que hi ha una sobre - representació d’accidents
amb víctimes mortals, i els casos amb víctimes supervivents actuen com a
contrapunt.
 S’han detectat algunes variables que poden influir en les conclusions de l’estudi
que pel seu abast i els seus objectius no s’han inclòs.
 Tot i així, s’ha arribat a la conclusió que les variables que s’enumeren a
continuació, a més de les característiques mostrals que es mencionen, haurien de
ser tingudes en compte per a futurs estudis relacionats amb la identificació de
seqüeles en les víctimes d’accidents de trànsit i aprofundir sobre el tema:
o protocols d’actuació davant accidents de trànsit
o professionals involucrats en l’atenció immediata i posterior
o professionals involucrats en els següents tràmits: víctimes supervivents incapacitats,
familiars de víctimes supervivents incapacitats, edat de les víctimes, edat dels
afectats, etc.
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 Com a línia de futur, es proposen accions dirigides principalment a reforçar els
protocols d’actuació davant accidents de trànsit amb accions amb un
abast més ampli, que arribi a les famílies afectades, tant pel que fa a nivell
d’atenció immediata, posterior, i els tràmits següents.
 En segon lloc, es proposa que les accions i el tracte als afectats tingui en
compte la seva percepció com a víctimes subjectives.
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4) Investigació quantitativa.
4.1.- Metodologia utilitzada.
4.2.-Resultats obtinguts i principals conclusions de l’estudi quantitatiu.
4.3.- Fonts quantitatives externes consultades.
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4.1) Metodologia utilitzada.
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4.1
A

•

METODOLOGIA UTILITZADA

Tècniques de recerca utilitzades

A la vista dels objectius de l’estudi i després de l’anàlisi de les principals
tècniques quantitatives disponibles, es va considerar que l’abordatge del
projecte es realitzaria mitjançant entrevistes presencials. Al tractar-se
d’una prova pilot, s’ha realitzat un nombre de consultes molt reduïdes
(40 enquestes) 1, per tant, les dades que s’exposen en els apartats de
“resultats i conclusions de l’estudi quantitatiu” no disposen de
significació i només es mostren a mode d’exemple de la potencialitat
del tipus d’output que la present consulta pot produir.
La mostra realitzada ha seguit la següent distribució:
Consultes a Familiars = 30 enquestes.
Consultes a Víctimes = 10 enquestes

1

Es prega veure l’annex 1 del present document per veure el qüestionari plantejat.
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4.2) Resultats obtinguts i principals conclusions de
l’estudi quantitatiu.
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4.2
A
•

RESULTATS OBTINGUTS I PRINCIPALS CONCLUSIONS
DE L’ESTUDI QUANTITATIU

Victimització

S’han realitzat entrevistes a afectats i víctimes de sinistres i el 90% persones
afectades s’han autoqualificat com a VÍCTIMES.
Aquesta sensació ha de tenir efectes administratius, de tractament i d’ajuda
social i seria molt recomanable que les administracions i legisladors
comencessin a treballar per crear els mecanismes per aquesta atenció de clara
necessitat.

B
•

Sentiment de desampar social i/o administratiu

Mitjana de duració dels judicis: 4 anys. És excessivament lenta i dolorosa
l’espera i haver de reviure l’accident després de tant de temps – com un afegit
al dolor de la pèrdua inicial.
Ha estat acceptable la duració del procés
civil/penal?

DURACIÓ DEL PROCÉS

•

El

62,5%

dels

entrevistats

no

consideren acceptable la duració del
procés civil judicial.
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Ha estat informat amb claretat sobre els seus
drets legals? Per exemple: Dret a una segona

INFORMATS 2ª AUTÒPSIA

autòpsia

•

El 96% dels consultats indiquen no
haver estat informats del dret d’una
segona autòpsia.

INFORMATS D’ASSOCIACIONS

•

van informar sobre l’existència
d’Organitzacions d’Ajuda a afectats
per accidents de tràfic?
El

El 96,9% no han estat informats de
l’existència d’Associacions d’ajuda als
afectats per sinistres de trànsit.

S’HA FET JUSTÍCIA

•

Considera justa la sentència?

El 67,0% explica que creuen que no
s’ha fet justícia.

SENTÈNCIA JUSTA

•

El

81,0%

no

considera

justa

Creu que en el seu cas s’ha fet justícia?

la

sentència
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C

Peticions civils i aseguradores
Se sent satisfet de la relació mantinguda amb

ASSEGURADORA
•

els representants de la companyia d’assegurances?

El 37,5% no se senten satisfets amb la
relació

mantinguda

representant

de

la

amb

el

companyia

d’assegurances.
INDEMNITZACIÓ

•

Se sent satisfet de les compensacions
oferides per la companyia d’assegurances?

El 51,7% no està satisfet amb la
compensació rebuda.
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D

Impacte psicològic en la víctima
Tipus de seqüeles psíquiques patides en el seu cas:
Te angoixa ?

ANGOIXA

•

El 33,3 % pateix un estat d’angoixa
intermitent com a seqüela psíquica.

Pateix seqüeles psicològiques ?

SEQÜELES
•

El

33,3%

pateix

de

seqüeles

psicològiques, que apareixen de forma
gradual.

 De les seqüeles psíquiques es pot comentar: El 25 % experimenten falta de
concentració, 12,5% pateixen depressions majors y el 31,3% mostren
depressions agudes.
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 Altres tipus de seqüeles psíquiques: El 18,8% expliquen que tenen Migranyes
i/o dolors generalitzats. El, 13,3% té problemes generals de salut i 37,5%
desenvolupa conductes sobre protectores.

 En seqüeles psíquiques apareix: Més del 20,0% pateixen Insomni, malsons
i/o hostilitat cap els altres.

 També es detecta que en molts casos és detecta sentiments de culpa (14,3%),
conductes addictives (18,8%) i ressentiments (23,1%).
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E

Impacte sociològic
Ha rebut atenció psíquica especialitzada:
Psiquiàtrica? Psicològica?

TRACTAMENTS
•

Els afectats han seguit Tractament:
Psiquiàtric en un 36,7% dels casos i
psicològic en un 50,0%.

RELACIONS AMICS I FAMILIA

•

Quasi

el

28,0%

han

A partir de l’accident s’han modificat
negativament les seves relaciones amb amics i
familiars ?

modificat

negativament les seves relacions amb
amics i familiars.

RELACIÓ AFECTIVA I LABORAL
•

Quasi

el

23,0%

han

A partir de l’accident s’han modificat
negativament les seves relaciones amb la seva
parella i en el seu lloc de treball habitual?

modificat

negativament les seves relacions amb
la parella i en el treball habitual.

SEPARACIONS

•

En el seu cas, s’ha produït alguna de les següents
situacions: Separació de la seva parella

Quasi en el 17,0% dels afectats s’han
produït separacions de parella.
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4.3) Fonts quantitatives externes consultades.
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4.3
A
•

FONTS QUANTITATIVES EXTERNES CONSULTADES

Comparativa del pre-test amb dades de població general

El 33% dels afectats pateix un estat d’angoixa, sent el nivell normal de la
població general entre un 1,5 i un 3,5 %.

Font dades generals: Organització Mundial de la Salut (OMS)

•

El 31 % dels afectats pateix un estat de depressió aguda en front del 6% 10% de la població en general.

Font dades generals: Organització Mundial de la Salut (OMS)
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•

El 31,3 % dels afectats reconeix el consum de substàncies adictives, en front
el 20,70 % de la població en general que reconeix el consum de diferents
substàncies (cannabis, alcohol, cocaïna i èxtasis).

Font dades generals:
Consum de drogues: Ministeri de Sanitat, Enquesta sobre Drogues, 2006
Consum d’alcohol: Departament de Psiquiatria. Universitat Autònoma de Madrid

•

El 43,8 % dels afectats pateix trastorns de la conducta alimentària, sent el
nivell de la població general del 3% al 7% en funció de l’edat i el gènere.

Font dades generals : Hospital Clínic. Universitat de Zaragoza
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•

En el 16,7% dels afectats s’ha produït una separació de parella, en front del
2,5 % (per cada 1.000 hab.) que es produeixen entre la població en general.

Font dades generals : INE 2009

•

El 31,3 % dels afectats pateix insomni, sent el nivell normal de la població
entre el 10% i el 20% i l’insomni diagnòsticat el 6%.

Font dades generals: Ministeri de Sanitat

70

Sección de Afectados por
Accidentes de Tráfico

Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico – P(A)T AP(A)T

Estudi pilot sobre el impacte dels sinistres de trànsit en les víctimes i afectats 2010

5) Principals conclusions de la prova pilot.
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5
•

PRINCIPALS CONCLUSIONS DE L’ESTUDI PILOT

El moment de l’accident i de la comunicació: es repeteix les paraules
confusió i fredor.

•

L’atenció després del sinistre: correcció. Manca d’informació i
sensibilitat en alguns casos.

•

Tràmits després del sinistre: Es viuen de forma traumàtica. (Jutjats,
indemnitzacions asseguradores,). Sensació general “d’injustícia”.

Es

“culpa - no s’ajuda a la víctima, familiars i afectats”. Processos molt llargs i
durs. Sensació d’indefensió.
•

Sensació general del sistema: El sistema no repara. Les indemnitzacions
són insuficients. Manquen tractar temes que no són els penals ni els
econòmics.

•

La majoria de les persones afectades s’han autoqualificat com a
víctimes. El sistema no mostra comprensió cap als afectats. Manca de
tractaments i ajudes.

•

En cas de mort, el impacte i el dolor per la pèrdua traumàtica d’un ésser
estimat afecta igualment a totes les àrees de la vida.

•

Sentiment d’impotència i desesperació, ràbia i culpa que units a la sensació
d’injustícia per la impunitat que fins ara hi ha en els delictes del trànsit,
deixen una empremta en el sistema familiar difícil de superar.

72

Sección de Afectados por
Accidentes de Tráfico

Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico – P(A)T AP(A)T
Estudi pilot sobre el impacte dels sinistres de trànsit en les víctimes i afectats 2010

Sección de Afectados por
Accidentes de Tráfico

•

Sovint, els afectats es senten culpables pel fet d’haver sobreviscut quan
d’altres van perdre la vida o de no haver pogut fer quelcom per evitar el fatal
desenllaç. En aquests casos, apareixen en més intensitat afectacions de
diferent tipologia.

•

La sensació de pèrdua no els deixa mai.

•

Necessari un procés de dol i arribar de nou a una homeostasi dins del sistema
per recuperar l’equilibri perdut, que en moltes ocasions no s’aconsegueix.

•

Clara repercussió en totes les àrees de la vida dels afectats i la necessitat de
intervenció d’equips interdisciplinaris.

•

Els afectats, que declaren haver trobat la pau amb la seva vida actual, han
aconseguit refer els seus vincles socials.

CONCLUSIONS FINALS
•

Les persones afectades per sinistres de trànsit estan en tots els casos en una
situació de desavantatge en relació a la resta de la societat i no reben ni
l'atenció necessària ni el reconeixement de la seva situació.

•

Es fa necessari una continuació de l’estudi per aprofundir en les
conseqüències i el impacte en els diferents àmbits de la vida de les víctimes i
afectats després del sinistre de trànsit

•

En tot cas, l’administració i la societat tenen el deure de reaccionar i
possibilitar una recuperació integral de la qualitat de vida i les expectatives
personals, familiars i socials.

73

Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico – P(A)T AP(A)T

Estudi pilot sobre el impacte dels sinistres de trànsit en les víctimes i afectats 2010

6) Bibliografia utilitzada.

74

Sección de Afectados por
Accidentes de Tráfico

Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico – P(A)T AP(A)T
Estudi pilot sobre el impacte dels sinistres de trànsit en les víctimes i afectats 2010

Sección de Afectados por
Accidentes de Tráfico

6
•

BIBLIOGRAFIA UTILITZADA

A continuació es relaciona el llistat de fonts bibliogràfiques consultades per a
la realització de l’estudi i l’elaboració de l’informe final:
 Alonso, E. La mirada cualitativa . Madrid: Fundamentos, 1998:17.
 Amezcua, M (2003). La entrevista en grupo. Características, tipos y

utilidades en investigación cualitativa . Enfermería Clínica. 2003, 13
(2): 112-117
 Canales, M. Grupos de discusión . En Delgado JM, Gutiérrez J,
editores. Métodos y técnicas cualitativas en investigación en

ciencias sociales. Madrid: Síntesis, 1994: 288-311
 Debus M. Manual para la excelencia en la investigación mediante

grupos focales . Pennsylvania: HealthCom, 1988
 De Andrés Pizarro, J. El anàlisis de estudios cualitativos . Atención
Primaria 2000, 25 (1): 42-46.
 Gil García, E; Conti Cuesta, F; Pinzón Pulido, SA; Solas Gaspar, O;
Cruz Piqueras, MT (2002). El análisis de texto asistido por ordenador

en la investigación cualitativa. Index de enfermería: Gaceta
bibliográfica del Centro de Documentación en Enfermería Comunitaria.
2002, 11 (36-37): 24-28, 29 ref.
 Íñiguez L, Antaki, C. El análisis del discurso en psicología social.
Boletín de Psicología 1994; 44:57-75.

75

Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico – P(A)T AP(A)T
Estudi pilot sobre el impacte dels sinistres de trànsit en les víctimes i afectats 2010

Sección de Afectados por
Accidentes de Tráfico

 Íñiguez L. Métodos cualitativos en psicología social. Revista de
Psicología Social Aplicada 1995; 5 (1/2): 4-26.
 Iñiguez Rueda, L. Investigación y evaluación cualitativa: bases

teóricas y conceptuales. Atención Primaria 1999; 23: 496-502.
 Krueger RA. El grupo de discusión. Guía pràctica para la

investigación aplicada . Madrid: Pirámide, 1988.
 Lozano, J, Peña-Marín, C., Abril, G. Análisis del discurso. H acia una

semiótica de la interacción textual . Madrid: Cátedra, 1989.
 Mira, J; Pérez-Jover, V; Lorenzo, S; Aranaz, J; Vitaller, J (2004). La

investigación cualitativa: una alternativa también válida . Atención
Primaria. 2004, 34 (4): 161-161
 Pérez G. Análisis de datos cualitativos . En: Perez, G ed.

Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. Madrid La Muralla
1994; 102.
 Pla, M. El rigor en la investigación cualitativa . Atención Primaria
1999, 24 (5): 295-300.
 Sarría-Santamera, A; Bolaños, E (2003): Perspectiva de los pacientes
sobre la diabetes tipo 2 y relación con los profesionales sanitarios de
atención primaria: un estudio cualitativo. Atención Primaria2003, 32 (4):
195-201, 37 ref.



Tous, JM (1984): Comportamiento Social y dinámica de grupos.
Barcelona, PPU. Universitat de Barcelona
76

Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico – P(A)T AP(A)T
Estudi pilot sobre el impacte dels sinistres de trànsit en les víctimes i afectats 2010

Sección de Afectados por
Accidentes de Tráfico

 Valles MS. Diseños y estrategias metodológicas en los estudios

cualitativos . En: Valles MS, ed. Técnicas

cualitativas

de

investigación. Reflexión metodológica y pràctica profesional.
Madrid: Síntesis Sociología, 1997: 77.

77

Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico – P(A)T AP(A)T

Estudi pilot sobre el impacte dels sinistres de trànsit en les víctimes i afectats 2010

Annex 1) Qüestionari estudi quantitatiu.

78

Sección de Afectados por
Accidentes de Tráfico

Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico – P(A)T AP(A)T
Estudi pilot sobre el impacte dels sinistres de trànsit en les víctimes i afectats 2010

Sección de Afectados por
Accidentes de Tráfico

79

Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico – P(A)T AP(A)T
Estudi pilot sobre el impacte dels sinistres de trànsit en les víctimes i afectats 2010

Sección de Afectados por
Accidentes de Tráfico

80

Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico – P(A)T AP(A)T
Estudi pilot sobre el impacte dels sinistres de trànsit en les víctimes i afectats 2010

Sección de Afectados por
Accidentes de Tráfico

81

Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico – P(A)T AP(A)T
Estudi pilot sobre el impacte dels sinistres de trànsit en les víctimes i afectats 2010

Sección de Afectados por
Accidentes de Tráfico

82

Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico – P(A)T AP(A)T
Estudi pilot sobre el impacte dels sinistres de trànsit en les víctimes i afectats 2010

Sección de Afectados por
Accidentes de Tráfico

83

Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico – P(A)T AP(A)T
Estudi pilot sobre el impacte dels sinistres de trànsit en les víctimes i afectats 2010

Sección de Afectados por
Accidentes de Tráfico

84

Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico – P(A)T AP(A)T
Estudi pilot sobre el impacte dels sinistres de trànsit en les víctimes i afectats 2010

Sección de Afectados por
Accidentes de Tráfico

85

