INFORME FINAL SOBRE LES ACTUACIONS DUTES A TERME AL PUNT LILA ELS DIES 23, 5 i 26 DE JUNY
de 2021, A SANT JOA I FESTA MAJOR DE CALAFELL PLATJA

Calafell, 5 de juliol de 2021

1) CONSIDERACIONS PRÈVIES
Al PUNT LILA va haver un total de 16 hores d’assistència, en les que van participar un total de 5
persones de L’Escola i 5 voluntàries d’altres entitats de Calafell (Creu Roja i altres). A més vam
tenir el recolzament de Protecció Civil.
Cada dia de PUNT LILA es van fer 4 hores d’assistència, en diferents horaris.
23/06: 00.00h a 04.00h
25/06: 21.30h a 01.30h
26/06: 22.30 a 02.30h
2) ACOLLIDA I FEINES D’INFORMACIÓ REALITZADES AL PUNT LILA
L’acollida del Punt Lila els tres dies va ser molt bona, especialment la nit de Sant Joan i el Calafell
Beach Festival.
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, com al Carnaval.
Quasi la majoria de noies no tenien més de 22 o 23 anys, i n’hi havia de molt joves, inclús
adolescents menors d’edat.
En els tres punts 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.
De nou entre aquest gent més jove van agrair la presència del punt, de manera explícita. També
moltes mares joves que acompanyaven a les seves filles al concert del Calafell Beach Festival van
agrair la presència del PUNT LILA. Val a dir que les noies i els noi estaven bastant millor informats
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sobre què era el punt lila i les seves funcions que no pas els adults, que gairebé no tenien cap
informació.
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.
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
23/06:
Va haver 1 intervenció directa amb una agressió masclista a una dona jove. En col·laboració amb
el s mossos d’esquadra, es va identificar al agressor i va ser detingut.

Es va atendre 1 consulta de una víctima de homòfoba, però que va tenir lloc un parell d’hores
abans de acudir al PUNT LILA. Se’l va orientar sobre possibles accions legals a dur a terme.
Es va a tendre una consulta de violència masclista habitual, d’una dona jove que ens va manifestar
que sempre duia una arma blanca a la bossa de mà perquè no es sentia segura.
Es va detectar el punt més calent de violència a la platja, a la zona de l’Espineta, en el tram entre
els municipis de Calafell i el Vendrell. Allà és van produir baralles i robatoris. Vam intervenir amb
mossos d’esquadra en feines d’identificació.
La sensació general era d’absència de policia per part de la gent jove.
25/6:
Tot i que hi havia molta gent i que eren els més joves de les tres nits de PUNT LILA, no va haver
cap situació de perill.
D’altra banda, va ser la nit que més material es va repartir i que millor acollida va tenir.
Val a dir que segons els agents de protecció civil, va ser molt més problemàtica la nit del concert
d’Estopa, on la mitjana d’edat dels assistents estava en el 40 anys. Ens comuniquen que allà si va
a haver problemes, sobretot degut al excessiu consum d’alcohol generalitzat.
26/6.
1 intervenció directa en una baralla d’una parella, però que no va necessitar intervenció policial.
A banda del punt lila, a la plaça Alcalde Romeu vam detectar menys receptivitat i moltes actituds
incíviques com llançament d’escombraries fora de les papereres actitud amenaçant d’alguns nois
que estaven per allà.
Molt poques noies per una sensació d’inseguretat generalitzada en aquest punt.
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Les usuàries del Punt Lila, majoritàriament, solen ser noies molt joves, conscienciades amb
el problema de la violència sexual i que tenen la percepció de que qualsevol d’elles pot ser
víctima, ja vagi sola o acompanyada.
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. Creiem que s’ha de
fomentar aquest aspecte del Punt Lila en properes ocasions, com a punt de trobada.
La coordinació amb la policia va bona, però, així com a les nits del 25 i 26 de juny va haver
presència policial al voltat del PUNT, la nit del 23/6 la presència de cossos de seguretat va
ser insuficient, arribant a generar sensació de inseguretat per a les noies i de impunitat per
els agressors.
Varies persones de Creu Roja i voluntàries a títol individual volen repetir al OUNT LILA,
havent valorat la seva experiència com a molt satisfactòria
Persones d’altres municipis ens van parlar d’altres models de PUNTS LILA, com ara a
Vilafranca del Penedès, on el PUNT LILA és una autocaravana i també e fan control de
drogues i alcoholèmia.
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.
Cal implicar a tos els actors de l’oci nocturn, especialment als establiments musicals.
Podem concloure que el PUNT LILA ha complert tots els seus objectius i que, de nou, ha
sigut un èxit.
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