PUNTS LILA
Pautes i recursos per a la
seva implementació

Cada vegada hi ha més municipis compromesos amb la lluita contra el
masclisme i la violència que aquest genera. Alguns, en les passades festes
majors, ja han començat a instal·lar Punts Lila i a comptar amb parelles
itinerants en espais d’oci nocturn com a recolzament d’aquestes accions.
Des del Servei d’Igualtat del Consell Comarcal del Maresme, amb la finalitat
de facilitar aquestes gestions i promoure totes aquelles accions que estiguin
en línia amb el compromís d’eradicar les violències masclistes, ens hem
proposat fer un recull de recursos que treballen en aquests aspectes concrets
per tal de facilitar als municipis les gestions dels Punts Lila.
En primer lloc, però, cal deixar palès que la instal·lació d’aquests espais en
èpoques de festes o espais d’oci nocturn són un bon recurs sempre i quan
aquest vagi acompanyat de polítiques i accions paral·leles en el mateix sentit.
Les violències masclistes existeixen cada dia a tots els àmbits, i és en aquesta
direcció que cal treballar per abordar-les. Els Punts Lila són una branca més
però soles no poden abarcar-ho tot.
El més adient, doncs, seria que cada municipi pogués treballar un protocol
d’abordatge de les violències masclistes en espais públics d’oci però cal ser
conscient també que cada municipi fa el seu recorregut i que no tots poden
fer el mateix ni al mateix temps, així doncs, valorem aquesta voluntat com a
molt positiva però reforcem la necessitat que la feina a desenvolupar en
l’àmbit d’igualtat es pensi de forma transversal i global per a poder arribar al
màxim d’espais possibles i treballar des de l’arrel.

Aspectes importants a tenir en compte:
1. Un dels punts fonamentals per a que els Punts Lila cobrin sentit és que les
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persones que hi treballaran s’hagin format específicament. Així com també
totes

aquelles

que

treballin

en

els

espais

relacionats:

persones
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encarregades de la vigilància, Policia Local, personal de les barres,
personal tècnic de la música, bandes, etc...
Segons el document Resignificant els punts lila1:
“Amb el punt lila comptem amb un espai de denúncia, seguretat i confort
en el cas de viure o veure una agressió, amb professionals que saben
atendre adequadament aquestes situacions. Es facilita al públic assistent
saber on poden adreçar-se per denunciar i/o rebre assessorament davant
de qualsevol situació en relació a violències sexuals viscudes en el mateix
espai o altres episodis de violències masclistes. Amb les parelles
itinerants, l’impacte de les sensibilitzacions i la prevenció és molt més
elevat perquè no es limita només a l’espai festiu, sinó també al seu
voltant. Poden fer una intervenció directa, en el cas que es doni una
agressió i la persona agredida vulgui la nostra col·laboració, perquè li
assegurem recorreguts i tornades a casa més segures, ja que sabem que
aquests són espais i moments especialment sensibles perquè es donin
violències sexuals.”
2. Identificar amb claredat la ubicació del punt lila i mantenir-lo al mateix
lloc durant totes les festes. Canviar-lo d’espai podria desorientar les
persones. És important marcar-lo als díptics i informacions de la festa o
festes.
3. Cal identificar molt específicament quines són les seves funcions per tal
que no se’l confongui amb informació de les festes, consumicions, etc...
4. Idealment, l’espai hauria de ser resguardat i gaudir d’una zona més
tancada per tal de garantir la tranquil·litat i confidencialitat de les persones
usuàries.
5. Sempre que sigui possible, és convenient comptar amb parelles itinerants
amb l’objectiu d’informar, sensibilitzar i fer d’enllaç amb el punt lila i la
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resta d’espais i agents festius.
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GOMEZ RODRIGUEZ, RAQUEL. Associació Drets Sexuals i Reproductius. “Resignificant els Punts Lila.
Aprenentatges i nous reptes per a contribuir a l’eradicació de les violències masclistes.”
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6. Cal dur a terme un registre de totes les actuacions fetes per tal de poder
fer una valoració, diagnosi i informe final de la intervenció, tenint sempre
molt en compte la confidencialitat de les persones i la llei de protecció de
dades.
7. Segons el territori i l’especificitat de la festa o festes en què s’actuï es
dissenyarà una intervenció o altra. Cal avaluar bé abans de dur a terme
les accions per a què i com les realitzarem.
8. Es recomana planificar les accions des d’abans que comenci la festa fins
que acabi del tot. Això no vol dir quan s’apaga la música si no quan no
queda ningú, ja que els espais i temps de moviment acostumen a ser dels
més tendents a agressions. La finalitat ha de ser dur a terme una
intervenció el més integral possible.
9. Amb la finalitat d’arrelar al territori i poder incidir amb més efectivitat en
les accions per a eradicar les violències masclistes, és fonamental treballar
amb les entitats del territori. Sobretot amb les relacionades amb els
feminismes, ja que històricament són qui més han reivindicat espais lliures
de violències i per tant, probablement, qui més experiència poden aportar
a l’hora de treballar en els seus propis municipis.
10. No cal dir que el compromís de l’equip de govern local és més que bàsic
per a l’èxit d’aquestes polítiques.
11. Per tal de dur a terme aquestes accions de la manera més transversal
possible, una vegada més, reiterem que el més aconsellable és dotar de
formació específica en perspectiva de gènere a tots aquells agents que
intervindran en els espais d’oci: persones encarregades de la vigilància i
seguretat, Policia Local, tècnics i tècniques de Cultura, Urbanisme,
Joventut, Igualtat i personal de barres, so, llums, membres d’entitats que
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s’ofereixen per gestionar els punts Lila, etc... I en la mateixa línia, establir
pautes conjuntes d’actuació en casos de violències masclistes, en cas de
no tenir protocols específics.
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Recursos formatius i altres


Formació

Hi ha diferents Associacions i Entitats que faciliten formacions específiques.
Com per exemple:
 CJAS - Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat
 HELIA DONES - https://heliadones.org/es/
Aquestes entitats, també, estan especialitzades en acompanyaments i poden
oferir personal format i especialitzat (en informació, sensibilització, i
assessorament) amb experiència per a atendre els Punts Lila o actuar com a
parelles itinerants. Així com per acompanyar en processos d’elaboració de
protocols d’abordatge de violències masclistes.
 SIAD Consell Comarcal del Maresme - http://www.ccmaresme.cat/siad
o

El SIAD del CCM d’ara en endavant oferirà formació relacionada
amb la gestió dels Punts Lila



Documents de referència

- Resignificant els punts Lila
Per aprofundir en aquest recurs recomanem la lectura del document
Resignificant els punts lila. Aprenentatges i nous reptes per a
contribuir a l’eradicació de les violències masclistes2 per a entendre la
importància i l’abast d’aquestes accions i poder realitzar-les de manera que
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tinguin un efecte el més positiu possible.

2

GOMEZ RODRIGUEZ, RAQUEL. Associació Drets Sexuals i Reproductius. “Resignificant els Punts Lila.
Aprenentatges i nous reptes per a contribuir a l’eradicació de les violències masclistes.”
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- Punts Lila com a estrategia transversal – CJAS
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- Vídeo El sexismo también sale de fiesta – Observatorio Noctámbul@s
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- Recurs pedagògic: La violència masclista a l’espai públic.
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Ajuntament de Barcelona
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https://www.drogasgenero.info/wpcontent/uploads/Presentacio_JornadaNoctambulas_RGomez_080219.pdf
4

https://www.drogasgenero.info/video-sexismo-tambien-sale-fiesta-desmontemos-mitos/
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Altres projectes relacionats

 EdPac: Educadores i educadors de carrer en espais d’oci nocturn i amb
perspectiva de gènere
5



Materials específics per oferir als Punts Lila

Tot i que recomanem que cada municipi creï la seva pròpia campanya, en la
línia de les seves pròpies polítiques i accions, en aquest link podreu trobar
material de Diputació en relació al 25N i l’eliminació de la violència envers les
dones. Diverses entitats públiques i privades estan treballant actualment per
a generar més materials en aquest sentit.



Notícies relacionades
Noves

mesures

per

a

lluitar

contra

la

violència

masclista

https://www.ara.cat/barcelona/Noves-mesures-lluitar-violenciamasclista_0_1840016035.html
Campanya NO és NO
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https://edpac.cat/que-oferim/festa-la-teva/
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https://www.diba.cat/es/web/dones/-/es-presenta-la-campanya-noes-no-per-sensibilitzar-contra-les-violencies-sexuals-als-espaispublics-d-oci


Jornada 5è informe Noctàmbul@s. Violències sexuals en entorns
festius.
https://www.drogasgenero.info/presentacions-i-videos-jornada-5einforme-noctambuls-violencies-sexuals-en-entorns-festiusestrategies-dactuacio/



Jornada 5è Informe Noctàmbul@s. Taula "Els punts liles: acció puntual
o estratègia integral?"
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https://www.youtube.com/watch?v=_NU_svfJ7-w
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