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Projecte d’actuació davant agressions sexistes i sexuals als espais 

d’oci de Mataró 

 
Campanya “NO” és “NO. Per un oci lliure d’agressions sexistes! La festa i la nit no són excuses 

 

Continuant amb la línia iniciada l’any  2017 per la Festa Major de Les Santes i que ha tingut continuïtat 

aquest any amb un major número de punts instal·lats i una ampliació horària en l’atenció, la idea és fer-ho 

extensiu als caps de setmana de tot l’any, tal i com estava previst, i instal·lar un punt informatiu i d’atenció 

a la zona d’oci del Polígon de Pla d’en Boet, que funcionà  inicialment  divendres i dissabte com a prova 

pilot, responent així a les necessitats detectades en aquesta zona específica i corroborades a la diagnosi 

realitzada per l’elaboració del Protocol d’actuació davant les agressions sexistes i les violències sexuals 

en espais públics d’oci a Mataró. 

 

Aquest punt informatiu comptarà amb un equip de 3 persones expertes en gènere i violències masclistes 

que informaran sobre violències sexuals i els recursos municipals que existeixen en aquest àmbit, oferiran 

un  espai segur en aquells casos d’agressions que els hi puguin arribar i activaran el Protocol en cas de 

necessitat.  

Aquesta actuació està emmarcada dins dels eixos de prevenció, detecció i atenció que planteja la llei 

5/2008, del Dret de les dones a erradicar la violència masclista. 

 

OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE 

▪ Fomentar l’eradicació de les agressions sexistes, les violències sexuals, i les agressions per motius 

de gènere o orientació afectivo-sexual als espais de festa i oci, on les condicions poden afavorir 

possibles interrelacions que donin peu a actituds o conductes injustificables i intolerables. 

▪ Oferir una resposta institucional i ciutadana contra les violències sexuals, potenciant la cultura de 

tolerància zero sobre qualsevol agressió masclista i discriminatòria que es pugui produir a la zona 

d’oci de Mataró. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

▪ Garantir un espai segur on poder informar i atendre sobre possibles casos d’agressions. 

▪ Oferir informació sobre violències sexuals al públic jove que es reuneix a la zona d’oci i sobre els 

recursos que tenen a l’abast en cas de necessitar-los. 

▪ Instal·lar un punt d’informació fix que serveixi de referència en el tema per a la població jove i els 

diferents agents implicats en el tema, inclòs l’empresariat de la zona d’oci. 
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A continuació es detallen les diferents actuacions que engloba el projecte: 

1. Instal·lació d’un punt informatiu fix a la zona d’oci de Pla d’en Boet en un lloc estratègic, visible i 

de fàcil accés. Estarà instal·lat a la confluència del carrer Pablo Iglesias i Serra i Moret. 

2. Elaboració de material informatiu sobre violències sexuals i els recursos tant municipals com 

comarcals on trobar assessorament i atenció en cas de necessitat. 

3. Retolació  i identificació del punt d’atenció per tal que sigui fàcil de trobar 

4. Contractació d’un equip de professionals formats en gènere i violències sexuals per atendre el punt 

els divendres i dissabtes de les 23,00 a les 6 de la matinada. L’atenció la realitzaran professionals 

de la Fundació Àmbit Prevenció. 

5. Coordinació amb Policia Local, Mossos d’Esquadra i equip tècnic del propi Ajuntament.  

6. Col·laboració amb l’empresariat dels diferents locals d’oci de la zona 

7. Avaluació continuada del desenvolupament de l’acció per part de l’equip de professionals 

juntament amb l’equip tècnic de l’Ajuntament. 

 

El projecte es lidera des del Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones (CIRD), del Servei 

d’Igualtat i Ciutadania en col·laboració amb el Servei de Salut Pública. 

 

Està previst que el punt quedi instal·lat el proper dia 31 d’octubre i funcionarà els següents dies i hores : 

 

● Dia 31 d’octubre de 23 a 6 de la matinada 

● Dia 2 de novembre de 23 a 6 matinada 

● Dia 3 de novembre de 23 a 6 matinada 

● Dia 5 de desembre de 23 a 3 matinada 

● Dia 6 desembre de 23 a 3 matinada 

● Dia 7 desembre de 23 a 6 matinada 

● Dia 8 desembre de 23 a 6 matinada 

 

● Dia 21 desembre de 23 a 6 matinada 

● Dia 22 desembre de 23 a 6 matinada 

 

● Dia 28 desembre de 23 a 6 matinada 

● Dia 29 desembre de 23 a 6 matinada 

 

● Dia 31 desembre de 23 a 6 matinada  
 

● Dia 4 de gener de 23 a 6 matinada 

● Dia 5 de gener de 23 a 6 matinada 

 

En finalitzar aquest període s’avaluarà el funcionament i la viabilitat de continuar tot l’any 2019. 


