
 

 

CONSELL MUNICIPAL D’IGUALTAT DONA-HOME MUNIC 

Número sessió: 16 

Caràcter: ordinari 

Data: 20 de juny de 2018 

Hora: 19.00 

Lloc: Centre Cívic de Rocafonda 

 

Hi assisteixen:  

Regidora de Polítiques de Gènere      Presidenta    

Vocalia de dones AV Pla d’en Boet 

Grup municipal PSC 

CCOO  

Vocalia de dones de Rocafonda 

Tècnica Polítiques de Gènere 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

              Secretària del Consell 

  

  

 

S’excusen: 

MEM        Vocal 

UGT        Vocal   

Grup de suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa                  Vocal  

Dones Reporteres      Vocal 

Grup municipal PxC 

Grup municipal CIU 

 

També assisteixen 

Cap del Servei d’Igualtat i Ciutadania 

Cap d’Àrea de gestió de l’Espai Públic 

Cap de Secció de Planificació i Inspecció 

                             Vocal  

                             Vocal 

 

                     

 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Ordre del dia: 

1. Aprovació, si s’escau, de  l’acta de la sessió anterior del Consell 

2. Presentació campanya 28 de juny “Dia internacional pels drets del col·lectiu LGTBI” 

3. Presentació Protocol d’actuació davant les agressions sexistes i les violències sexuals en 
espais públics d’oci a Mataró 

4. Informacions diverses d’interès 

5. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la reunió 

La regidora dona la benvinguda a les persones assistents i presenta el cap d’Àrea de Gestió de l’Espai 
Públic i el cap de Secció de Planificació i Inspecció que venen al Consell a presentar el Pla d’enllumenat públic 
que s’està elaborant,  dins el punt número 4 de l’ordre del dia del Consell que es passa al primer lloc per facilitar 
que puguin marxar desprès. 

Es fa una ràpida roda de presentació de les persones assistents.  

El cap d’Àrea explica que s’ha fet un treball exhaustiu per conèixer l’estat de l’enllumenat públic de la 
ciutat i veure quin són els punts que cal millorar.  

A Mataró hi ha 16.000 punts de llum que funcionen entre 16 i 18 hores al dia, amb una mitjana de 
funcionaments de 12 hores diàries. És una ciutat sobre enllumenada en molts punts, malgrat la 
percepció que té la ciutadania sobre el tema no sigui aquesta. 

Així mateix explica que amb tota la informació que s’ha recollit el que es planteja ara es treballar, entre 
d’altres, amb les persones que formen part dels diferents consells de participació,  per realitzar 
conjuntament marxes exploratòries que puguin oferir una informació més acurada sobre la percepció de 
seguretat e inseguretat de diferents punts de la ciutat.  

A banda de la il·luminació també s’està treballant en el disseny dels espais públics amb perspectiva de 
gènere. Considera que és un moment idoni per tal que les persones i entitats que formen part del 
Consell d’Igualtat puguin participar en aquest procés, en aquesta línia de col·laboració que s’ha obert 
amb el Servei de Polítiques de Gènere. 

El Pla que s’està treballant es planteja per a 8 anys i s’anirà fent quadre a quadre.  

El cap de Secció de Planificació i Inspecció presenta unes imatges de la il· luminació de la ciutat amb tota la 
informació recollida. 

Segons la normativa vigent la majoria de les ciutats estan sobre enllumenades i per tant no es tracta d’il· luminar 
més sinó de fer-ho de forma més eficient. 

Indica que la percepció de seguretat no té a veure només amb la Il· luminació sinó també amb la presència d’altre 
gent, amb l’amplitud dels carrers i l’activitat que es desenvolupi. 

Destaca la importància dels contrastos entre zones molt il· luminades i d’altres molt fosques.   

El nivell de regulació amb el sistema actual és mínim. Els leds que s’instal· laran permetran un nivell de regulació 
important.  



 

A mesura que es vagin treballant i redactant els projectes volen comptar amb les opinions i el punt de vista de 
dones de les entitats per conèixer quines són les necessitats i les percepcions de seguretat de diferents zones de la 
ciutat per les que elles es mouen.  

1. Aprovar, si s’escau, l’acta de la sessió anterior 

No es pot aprovar per manca de quòrum en primera instància. 

 

2. Presentació campanya 28 de juny “Dia internacional pels drets del col·lectiu LGTBI” 

La regidora presenta el programa de la campanya d’aquesta any en motiu del Dia Internacional pels 
drets del col·lectiu LGTBI. 

És el tercer any que a Mataró es realitzen activitats en motiu d’aquesta data. S’ha mantingut la mateixa 
imatge del primer any per tal que es reconegui i s’associï a la campanya.  

La campanya s’ha treballat a través del grup de treball del Consell i participen diferents entitats de la 
ciutat, inclosa la nova entitat LGTBI Mataró que es presentarà oficialment dins dels actes de la 
campanya. 

S’expliquen àmpliament les diferents activitats que conformen el programa. 

La regidora explica que a banda d’aquestes activitats més simbòliques i de visibilització, el seu objectiu 
es treballar el tema LGTBI en profunditat i per aquest motiu s’està realitzant la diagnosi de la realitat 
del tema a la ciutat ( Totes i tots som Mataró) que ja es va presentar al Consell. També s’ha fet formació 
del tema a la plantilla municipal.  

La cap del Servei d’Igualtat i Ciutadania explica que abans de l’estiu es presentarà públicament el 
resultat d’aquesta diagnosi per iniciar la feina de propostes a realitzar. 

La regidora creu que el nom del Consell també hauria d’evolucionar per incloure les noves polítiques 
que ara s’estan treballant. Es proposa que es digui Consell municipal de Polítiques d’Igualtat de Gènere.  

 

3. Presentació Protocol d’actuació davant les agressions sexistes i les violències sexuals en espais 

públics d’oci a Mataró 

Es presenta el Protocol que s’està realitzant a Mataró sobre aquest tema. Aquests procés es va iniciar a 
finals de 2017 i han participat els diferents agents implicats en el tema així com les entitats de la ciutat a 
través de grups de debat,sessions de treball, entrevistes en profunditat, formacions, etc.  

S’ha realitzat amb la col·laboració de Diputació de Barcelona i la consultora encarregada de fer-lo ha 
estat Creación Positiva.  

Està previst que es pugui aprovar al juliol i estigui operatiu ja en les properes festes de Les Santes. 

Aquest Protocol es planteja com una eina de treball que ha de permetre consensuar els paràmetres 
d’actuació de cada un dels agents implicats per poder combatre i erradicar les agressions sexistes i 
sexuals a les festes i espais d’oci de la ciutat.  

Es treballarà des de la detecció, prevenció, atenció i recuperació tal i com preveu la llei 5/2008, del Dret 
de les dones a erradicar la violència masclista. 

A l’acta s’adjunta el document presentat a la sessió del Consell. 

La representant de la Vocalia de Dones de Rocafonda comenta que seria interessant que les entitats que 
organitzen festes als diferents barris puguin tenir també material informatiu sobre el tema i la 
possibilitat d’un punt informatiu. 

La regidora explica que una de les accions que contempla aquest Protocol és de instal·lació d’un punt 
informatiu fix a la zona d’oci del Pla d’en Boet. Des  de l’Ajuntament s’està treballant per poder 
instal· lar-lo tots els caps de setmana. Aquest punt podria ser una furgoneta que anés desplaçant-se 



 

segons convingui per poder cobrir els diferents espais i també poder fer intervencions a instituts, fires i 
festes dels barris, etc. 

Destaca també la importància de treballar i col·laborar amb l’empresariat de al zona d’oci. 

La representant de CCOO explica que el seu sindicat utilitza aquest mitjà de la furgoneta informativa 
per anar per les empreses a informar.  

La representant de la Vocalia de ones de Rocafonda s’interessa pel tema de la prevenció del consum 
d’alcohol i drogues.  

La regidora explica que fa més de 20 anys que des del Servei de Salut Pública s’està realitzant aquesta 
tasca de prevenció i destaca la feina de les tècniques del Servei i les agents de salut que fan la 
intervenció al carrer.    

 

4. Informacions diverses d’interès 

S’explica el reglament aplicable en el cas de les persones que formen part de la Galeria de mataronins i 
mataronines il· lustres, i la necessitat de convocar el grup de treball abans de les vacances d’estiu per 
iniciar la recerca de material sobre les dones  que des del Consell es vulguin proposar per a formar part 
d’aquesta galeria.  

Es parla de la demanda que s’ha fet a l’alcalde, en una reunió amb la plataforma Teixit de dones, per 
poder disposar de l’equip de so que tenen a alcaldia cada 25 de mes per a la concentració que es realitza 
davant de l’Ajuntament.   

En la sessió plenària del Consell s’acorda fer petició formal a Alcaldia per a poder disposar de l’equip 
de megafonia cada vegada que es realitzi la concentració contra les violències masclistes coincidint amb 
el 25 de cada mes. A partir de tenir autorització, no es podrà disposar de l’equip de megafonia sense la 
presència d’una persona de l’Ajuntament que es faci responsable del tema.  

5. Precs i preguntes 

La representant de la Vocalia de dones de Rocafonda demana l’acta de la reunió amb l’alcalde i també 
recorda que es va quedar en que una persona responsable del tema habitatge vindria al Consell per 
explicar com està aquet tema actualment a la ciutat.  

Es presenta la proposta per a la realització del mural al parc Nou que havien demanat les dones de les 
entitats. S’acompanya el dibuix amb les necessitats tècniques i de material per a la seva realització.  

La regidora i la cap del Servei volen deixar constància que si es produeix algun desperfecte en l’obra 
serà reparat per l’autora.  

La representant de la Vocalia de dones de Rocafonda proposa que es facin les sessions del Consell en 
diferents seus per cobrir tot el territori.  

S’aprova l’acta de la sessió anterior. 

 

Acords: 

• Adjuntar a l’acta la presentació del Protocol d’actuació davant les agressions sexistes i les 

violències sexuals en espais públics d’oci a Mataró. 

• Convocar les persones que formen part del Grup de treball en relació a la Galeria de 

mataronins i mataronines il· lustres abans de finals de juliol. 

• Fer petició formal a Alcaldia per a disposar de l’equip de megafonia per a les 

concentracions contra les violències masclistes cada 25 de mes.  

 



 

 Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21.30 h 

 

 

 

 

Presidenta 

Marisa Merchán Cienfuegos 

 

 

 

Secretària del Consell 

Isabel Bermúdez Moreno 

Mataró, juliol de 2018  

 


