
On estàs? T’he trucat

Amb qui estàs?

He vist que m’has llegit    
i estàs en línia.

Si no em contestes,     
compartiré aquella foto!
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Les violències masclistes digitals, sovint invisibilitzades, són 
un fenomen creixent, d’abast mundial, i una forma d’atac que 
s’amplifica i facilita a través de les tecnologies de la informació 
i la comunicació, especialment internet i les xarxes socials.

Es tracta d’agressions que, soles o en combinació 
amb d’altres, atempten greument contra el dret més 
elemental de les dones: la seva llibertat.

A través d’aquesta campanya volem visibilitzar les violències 
masclistes en entorns digitals i contribuir a la seva erradicació 
per aconseguir que totes les dones puguin desenvolupar 
lliurement la seva vida en tots els àmbits, també en el digital.

EXPOSICIÓ
  

“Allò que el masclisme amaga”
25 creacions independents, que representen 25 violències masclistes, analitzades i treballades 
a partir de l’iceberg de les violències, configuren una única obra d’art realitzada pels i les joves de 
la Xarxa d’Espais Joves de la ciutat.

Del 24 d’octubre al 5 de novembre | Biblioteca Popular
Del 8 al 19 de novembre | Biblioteca Pompeu Fabra
Del 22 de novembre a l’1 de desembre | Biblioteca Antoni Comas

Organitza: Xarxa d’Espais Joves de Mataró / Biblioteques de Mataró

Col·labora: Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana

Dia Internacional contra les violències masclistes25N

la violència digital
no és virtual,
és real.

Del 21 de novembre                        
al 14 de desembre 

EXPOSICIÓ / A la Biblioteca Popular     
(carrer d’en Palau, 18)
 

“Dones trencant barreres. 
Transformant les dues 
mediterrànies”
Recull d’imatges i històries de dones protagonistes 
que s’arrisquen a anar contra les normes establertes, 
sacsegen l’ordre imposat i representen un paper 
primordial i transcendental per construir les ciutats 
del futur, igualitàries, feministes i democràtiques.
 
Organitza: Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana
 

Col·labora: Biblioteques de Mataró

Dilluns 21                                                  
de novembre

XERRADA / 19.00 /
Espai mataró connecta
  

“ Les violències masclistes 
digitals són reals i ens 
afecten”
A càrrec de Laia Serra, advocada penalista, 
docent i activista catalana.

Servei d’interpretació en llenguatge de signes

Organitza: Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones,               
i d’Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere (CIRD)



Tel. d’atenció               
ciutadana gratuït 010 
(900 859 009 fora de Mataró)   

@igualtatmataro  @matarocat

Més informació a: 

mataro.cat/25n

Dimecres 23                                                                
de novembre

XERRADA INFORMATIVA / 19.00 / Centre Cívic de 
Pla d’en Boet  

Llei de garantia integral de la 
llibertat sexual, “Només sí és sí”
Organitza: Vocalia de Dones de Pla d’en Boet el Rengle, AE Boet 
i CCOO

Dimarts 22                                                 
de novembre

TEATRE / 19.00 / Centre Cívic de Rocafonda  

“ La mujer sola”
Adaptació del monòleg de Franca Rame. A càrrec d’Ana 

Ara i Bea Huber, del Colectivo de mujeres de Matagalpa.

Organitza: Vocalia de Dones de l’AV Rocafonda, l’Esperança, 
Ciutat Jardí i Valldeix

Dijous 24                                                  
de novembre

CONTES PER A PERSONES ADULTES / 19.00 / Biblioteca 
Pompeu Fabra  

“Bruixes i dones fosques”              
A càrrec d’Assumpta Mercader. 
Històries de dones amb poders i la persecució que 
van patir per no complir amb el paper que la societat 

heteropatriarcal esperava d’elles.

Organitza: Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones, i 
d’Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere (CIRD) i Biblioteques 
de Mataró

Divendres 25                                                              
de novembre

ACCIÓ DE REBUIG / 19.00 / DAVANT DE L’AJUNTAMENT

Acció de rebuig contra les 
violències masclistes.
Rebuig de les violències masclistes i en suport de les 
dones que la pateixen a través d’una acció simbòlica de La 

Nave Dance Estudio.

Organitza: Teixit de Dones en col·laboració amb les entitats del 
Consell Municipal d’Igualtat, Feminismes i LGTBI

Col·labora: Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones, i 
d’Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere (CIRD)

Marxa de torxes  / 20.00 / 
des de l’Ajuntament fins els Jutjats
Organitza:  Moviment Feminista del Maresme.

Del divendres 25 de novembre                               
al diumenge 27de novembre

DOCUMENTAL / ONLINE

 “Atrapados en la red” (2020) 
El documental de Vit Klusàk i Barbara Chalupová, explora 
el món dels abusos sexuals a menors en línia i fa d’un 
experiment una intervenció social més que necessària.

Visionat Gratuït a Filmin: 

https://www.filmin.es/pelicula/
atrapados-en-la-red

Organitza: Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones, 
i d’Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere (CIRD)

Diumenge 27                                                             
de novembre

TEATRE FAMILIAR / 18.00 / TEATRE DEL CAFÉ NOU

“Dones Valentes”
A càrrec de la companyia Sensedrama teatre.
Espectacle familiar sobre dones contemporànies que han 

deixat empremta.

Edat recomanada  a partir de 6 anys.

Entrada lliure fins a completar l’aforament.

Reserva d’entrades a: 
https://entrades.culturamataro.cat/eventsdones-valentes

Organitza: Xarxa d’Espais Joves de Mataró

Col·labora: Cultura Mataró

Diumenge 4                                                   
de desembre

TEATRE / 19.00 / Al teatre del Café Nou 

 “Qui no s’atreveix a tremolar”  
A càrrec de la companyia  La Viciosa.                                         
Obra escrita i dirigida per Ada Foguet. 
Un viatge oníric en la decisió de ser mares o no, travessat 
per l’herència dels abusos intrafamiliars.

Reserva d’entrades a: https://entrades.culturamataro.cat/
events/qui-no-satreveix-a-tremolar

Organitza: Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones, i 
d’Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere (CIRD)

Del 28 de novembre                                            
al 16 de desembre

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA / Al vestíbul del Centre 
Cívic de Cabot i Barba  

“25 Clics. Capturant violències 
masclistes”
Aquesta exposició és el resultat del taller de fotografia 
que ha realitzat la Xarxa d’Espais Joves de la ciutat 
conjuntament amb Diomira i el projecte Click, per a la 
prevenció de les violències masclistes.

Inauguració el 29 de novembre a les 17.30 h
Organitza: Xarxa d’Espais Joves de Mataró i Diomira

Dimecres 2  de novembre

INFU-XERRADA / 19.00 / Espai mataró connecta

Per què volen silenciar les dones?
Amb la participació d’Ana Ara i Bea Huber, del Colectivo de 
Mujeres de Matagalpa
Organitza: Dones Reporteres de Mataró

Altres activitats

Divendres 11  de novembre

PROGRAMA DE RÀDIO / 12-13.00 / MATARÓ RÀDIO

“Amb veu de dona”
Programa monogràfic sobre violències masclistes “Contra 
el silenci de les dones”
Per internet a: www.mataroradio.cat
Més informació a: www.donesreporteresdemataro.blospot.com
Organitza: Dones Reporteres de Mataró
Col·labora: Mataró Ràdio

COL·LABOREN AE BOET / BIBLIOTEQUES DE MATARÓ / CCOO VORMAROS / CULTURA MATARÓ / DIOMIRA / DONES REPORTERES DE MATARÓ / MOVIMENT FEMINISTA 
DEL MARESME / TEIXIT DE DONES / VOCALIA DE DONES DE L’AV DE ROCAFONDA, L’ESPERANÇA, CIUTAT JARDÍ I VALLDEIX / VOCALIA DE DONES LAIA L’ARQUERA DE L’AV 
PLA D’EN BOET EL RENGLE / XARXA D’ESPAIS JOVES DE MATARÓ

Al llarg de tot l’any

Des del CIRD també:

-Es lidera, impulsa i dinamitza el Protocol per 
a l’abordatge de situacions de violència      
masclista a Mataró i el Protocol d’actuació 
davant agressions sexuals i sexistes en       
espais públics d’oci a Mataró.

-Es gestiona el projecte Coeducació a bressol, 
així com els serveis   d’atenció directa per qüesti-
ons de gènere SIAD/SAI.

-S’ofereixen tallers de prevenció i sensibilitza-
ció en matèria d’igualtat i coeducació:

Tallers sobre corresponsabilitat     
“A casa qui fa què”

Tallers Prevenció Violència Masclista

Tallers Diversitat Afectivosexual i de Gènere

Cal fer la demanda a través de La Guia  d’Activi-
tats i Serveis per als centres educatius, docents, 
famílies i AMPA/AFA de Mataró.

http://www.mataro.cat/web/portal/ca/sites/activi-
tatseducacio/activitats.html

Al llarg de tota la programació

A les nostres xarxes socials podreu
trobar contingut extra sobre 
Violències Masclistes Digitals.

Segueix-nos a              @igualtatmataro.
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