INFORME FINAL SOBRE LES ACTUACIONS DUTES A TERME AL PUNT LILA
ELS DIES 15 AMB JOVENTUT i 16 DE JULIOL DE 2022
A LA FESTA MAJOR POBLE - IGUALTAT

Calafell, 20 de juliol de 2022
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CONSIDERACIONS PRÈVIES
Al Punt Lila va haver un total de 7 hores d’assistència, en les que van participar un
total de 5 persones de l’entitat L’Escola AC.
El Punt Lila es desenvolupar en els següents horaris.
●

15/7, PL Nits en Cap, amb Joventut: 00.00h a 02.00h, dues persones

●

16/7, Festa Major del Carme, poble: 23.00h a 04.00h, tres persones

ACTUACIONS I DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ
L'acollida del Punt Lila els dos dies que es va poder dur a terme va ser molt bona.
Va haver-hi un canvi d'ubicació del Punt Lila el dia 15, quan es va fer de manera
conjunta amb Joventut, i ens vam instal·lar al mig del carrer Montoriol cantonada
amb el carrer Vilamar. És també una bona ubicació, però en treu de la vista tota la
zona de la platja que és on sòl haver-hi més intervencions. A més, al ser només dues
persones, la itinerància és quasi impossible. Per tant, recomanem que al carrer
Montoriol se segueixi ubicant el Punt Lila a la cantonada amb el Passeig Marítim.
L'experiència conjunta amb la regidoria de Joventut va ser molt positiva.
Es va repartir tot el material d’informació i promoció, i es va informar dels serveis
del SIAD i del SAI. De nou els preservatius van ser el material més demandat.
Es va reiterar la percepció molt positiva per part de tota la gent amb qui parlàvem de
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que el Punt Lila és un element de seguretat i d’atenció a les dones permanent a les
nits de Calafell.

ACTUACIONS CONCRETES DEL PUNT LILA
Divendres 15/7
-

No va haver intervencions directes en situacions de violència. Tota la nit es van
fer tasques d’informació.

Dissabte 16/7
-

Una noia es va a apropar al Punt Lila per explicar que feia un any i mig va ser
víctima de violació. L'agressió no es va produir a Calafell, però se la va informar
de tots els serveis municipals que tenia a la seva disposició.

-

Una noia jove va venir al Punt Lila a avisar que un noi l'estava amenaçant. Les
tècniques la van atendre i van avisar als agents de Policia per tal d'identificar a
l'agressor.

Dia/Intervenció

Consultes
de VM
habitual

Intervencions
directes en
agressions de
VM

Denúncies
recollides al
PL

Emergències
per malalts,
ferits, baralles,
robatoris, etc

Agressions
LGBTI+fòbiques

15/jul/2022, Nits
en Cap, amb
Joventut

0

0

0

0

0

16/jul/2022, Festa
Major del Carme,
Calafell poble

1

1

0

0

0

CONSIDERACIONS FINALS
En general, ha sigut una iniciativa molt ben rebuda i que la població demanda que
estigui present a altres festes locals multitudinàries, com la festa major.
Podem concloure que el Punt Lila ha complert tots els seus objectius.
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