INFORME FINAL SOBRE LES ACTUACIONS DUTES A TERME AL PUNT LILA EL DIA 17 DE JULIOL de
2021, FESTA MAJOR DE CALAFELL POBLE

Calafell, 25 de juliol de 2021

1) CONSIDERACIONS PRÈVIES
Degut a les mesures anti Còvid i al toc de queda nocturn vigent a Catalunya, l’horari del PUNT
LILA es va veure modificat. Va haver un total de 4 hores d’assistència, en les que van participar un
total de 4 persones de L’Escola
El PUNT LILA es van fer 4 hores d’assistència, de 21.00 a 01.00h.
2) ACOLLIDA I FEINES D’INFORMACIÓ REALITZADES AL PUNT LILA
L’acollida del Punt Lila va ser molt bona i durant totes les hores van apropar-se al Punt centenars
de persones, majoritàriament dones joves, i es va repartir tot el material d’informació i promoció
(flyers i polseres).
Volem assenyalar dos característiques del pública del PUNT LILA:
1) La majoria de persones ja sabien que era el PUNT LILA
2) La mitjana d’edat d’usuàries i usuària era més baixa que en altres ocasions degut a l’horari
imposat per les activitats per les mesures anti còvid
Es va fer també feina itinerant per tal de donar a conèixer el servei, on estava situat i l’existència
del telèfon d’assistència per si es detectava alguna situació d’agressió o violència.
Es va reiterar molt la petició de que l PUNT LILA fos un servei permanent a les nits de cap de
setmana. I també que es fes algun campanya de prevenció de la violència sexual als instituts. Això
ho demanaven sobretot les noies més joves, com cada vegada que posem el PUNT LILA.
Es va repartir material a tots el establiments del carrer Montoriol, perquè sabessin que estàvem
allà i la nostra funció.
3) INTERVENCIONS DIRECTES DEL PERSONAL DEL PUNT LILA
Va haver 1 intervenció directa amb una agressió masclista a una dona jove.
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Hi havia un grup d’adolescent entre els qual es veia que hi havia una parella de una noia i un noi
molt joves. El noi la va agredir verbal i físicament varies vegades. El intervenir, tant la noia com el
noi es van posar a la defensiva amb les integrants del punt, arribant a dir la noia que “era la seva
manera normal de comunicar-se”. La resta del gruo també es va posar en una actitud molt poc
receptiva.
Al grup hi havia també altres noies. Tots els nois eren d’origen magrebí.
Les tècniques van quedar-se per evitar més agressions i finalment el grup va marxar. Es va avisar
a la policia local i al veure’ls el grup va decidir marxar.
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A més de totes les consideracions habituals podem afegir que existeix un greu problema de
xoc cultural entre adolescents de diferents procedències i que les noies tendeixen a assumir
rols de submissió per ser acceptades per grups de nois amb altres valors.
És urgent que es faci pedagogia, ja que la interculturalitat no és pot confondre amb la falta
de respecte vers les dones i amb la tolerància amb la violència masclista.
Les integrants del PUNT LILA son percebudes com elements de seguretat ciutadana que
poden intervenir.
S’enforteix la funció de el Punt Lila, no només es configura com un servi d’informació i
atenció, sinó també com una “ESPAI SEGUR”, que les usuàries utilitzen com a zona segura
de punt de Trobada amb els seus grups si en algun moment de la nit es queden soles o s
despisten.
En general, ha sigut una iniciativa molt ben rebuda i que ara no s’entendria que no estigués
present a altres festes locals multitudinàries, com la festa major.
Existeix la necessita de fer na campanya d’informació sobre el PUNT LILA i contra les
agressions sexuals entre el jovent fora pròpiament de l’àmbit del punt LILA, preferiblement
als instituts.
Podem concloure que el PUNT LILA ha complert tots els seus objectius i que, de nou, ha
sigut un èxit.
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