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INFORME FINAL SOBRE LES ACTUACIONS DUTES A TERME AL PUNT LILA 

EL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2021, A LA FESTA MAJOR DE 

SEGUR DE CALAFELL 

 

 

Calafell, 26 de setembre de 2021 

 
 

1) CONSIDERACIONS PRÈVIES 

Al PUNT LILA va haver un total de 2 hores d’assistència, en les que van 

participar un total de 4 persones de L’Escola AC, en l’horari previst de 21.00h 

a 01.00h, en el Concert organitzat per la Festa Major, però que es va 

suspendre a les 23.00h aproximadament per una fallada técnica en l’equip del 

grup musical.  

 
 

2) ACOLLIDA I FEINES D’INFORMACIÓ REALITZADES AL PUNT LILA 

El públic del concert era d’una mitjana d’edat bastant més alta que el que 

normalment atenem al PUNT LILA a actes on assisteixen persones més joves.  

Això ens va donar la oportunitat de parlar amb dones, la majoria entre els 50 

i 70 anys. Aquestes dones no sabien que era el PUNT LILA majoritàriament, 

però els va semblar molt bona iniciativa. La raó del desconeixement és que 

aquestes persones no van normalment al tipus de esdeveniment on 

normalment funciona el PUNT LILA.  

Hem de destacar que van estar molt interessades en rebre la informació 

sobre els serveis que ofereix l’ajuntament en matèria de serveis a les dones 

en general, i de prevenció de la violència masclista en particular.  

Totes les dones amb qui vam parlar donaven la sensació de tenir 

coneixement d’algun cas proper de violència masclista i volien saber quins 

recursos hi ha disponibles  per les dones en aquesta situació.  

Es va repartir material a la totalitat dels i les assistents al concert organitzat, 

però la tasca va acabar de manera abrupta quan el concert es va cancel·lar 

per motius tècnics.  
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3) INTERVENCIONS DIRECTES FETES PER EL PERSONAL DEL PUNT 

LILA EL 30/7/2021. 

 
 

No va haver necessitat de fer cap  intervenció directa. 

 
 
Tot i que el públic era diferent i les necessitats també, podem concloure que, una 
vegada més, el PUNT LILA va complir amb la seva tasca, en aquesta ocasió sobretot 
sobre el treball que desenvolupa l’ajuntament de Calafell al SIAD i envers les dones 
del municipi.  
 

Núria González Presidenta L’ESCOLA AC 
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