
INFORME FINAL SOBRE LES ACTUACIONS DUTES A TERME AL PUNT LILA EL
DIA 31 DE DESEMBRE de 2022, A LA FESTA DE CAP D’ANY DE CALAFELL

Calafell, 13 de gener de 2023

1) CONSIDERACIONS PRÈVIES

Al PUNT LILA va haver un total de 4 hores d’assistència, en les que van
participar un total de persones de L’Escola AC, en l’horari previst entre les
00.30h i 04.30h, a la ubicació habitual al carrer Montoriol.

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

L’acollida del Punt Lila va ser molt bona, com és habitual.

Durant totes les hores van passar per el Punt moltes de les persones que a al
zona d’oci nocturn degut a la col·locació estratègica del PUNT,

Les tècniques van fer la seva tasca d’informació i intervenció amb el material
. i es va i es va informar dels serveis del SIAD. Nota: ara mateix els bànols no
es  poden utilitzar.

Volem assenyalar dos característiques del pública del PUNT

LILA: 1) La majoria de persones ja sabien que era el PUNT LILA

2) El perfil de les persones que surten a Cap d’Any va ser majoritàriament de
grups familiar si parelles, la qual cosa va fer que l’ambient fos una mica més
tranquil que en altres nits. També vam percebre que hi havia menys gent
que  en altres ocasions com les festes d’estiu o carnaval.

3) Destaquem que també hi va haver una part d’usuàries de molt joves,
inclús adolescents menors d’edat.

4) 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. Així mateix, es va fer un esforç
especial en explicar el recursos municipals i comarcals que estaven a
disposició de les noies que es poguessin trobar en una situació de
violència,
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així com en explicar la “ruta crítica” a seguir en cas d’agressió.

Tal i com vam explicar el l’anterior punt lila cal de manera urgent fer
intervencions de prevenció de la violència sexual entre els i les joves als
instituts.

3) INTERVENCIONS DIRECTES FETES PER EL PERSONAL DEL PUNT
LILA EL 31/12/2022.

No Va haver intervencions directes, però volem destacar que aquella nit sí
hi va haver bastant presència policial i que vam treballar en col·laboració amb
ells.

CONSIDERACIONS FINALS

- Les tècniques del PUNT LILA a més de fer la seva feina de prevenció
de la violència masclista també col·labora amb els altres cossos de
seguretat per mantenir el espai segur de tota la festa.

- Existeix la necessitat de fer una 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 o
casal jove.

- Cal implicar a tos els actors de l’oci nocturn, especialment als
establiments.

- Podem concloure que el PUNT LILA ha complert tots els seus
objectius i que, de nou, ha sigut un èxit.

NÚRIA
GONZÁLEZ

L’ESCOLA AC
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