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INFORME FINAL SOBRE LES ACTUACIONS DUTES A TERME AL PUNT LILA 

ELS DIES 25, 26 I 27 DE FEBRER DE 2022, AL CARNAVAL 

2022 

 

 

Calafell, 7 de març de 2022 
 

 

1) CONSIDERACIONS PRÈVIES 

El PUNT LILA es va desenvolupar en les següents dades i hores:  

- Divendres 25 de febrer, Segur de Calafell, de 22.30h a 01.30h. 

- Dissabte 26 de febrer, Calafell Platja, de 22.00h a 04.00h.  

- Diumenge 27 de febrer, Calafell poble, de 17.30h a 20.30h.  

A cada PUNT LILA van participar un total de 4 persones de L’Escola AC. 

 

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

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

Es va repartir tot el material d’informació i promoció (flyers, polseres i 

enganxines), sent les polseres, també com sempre l’element més demandat. 

Però, hem detectat que els flyers informatius cada vegada són més 

demandats.  

Volem assenyalar dos característiques del públic del PUNT LILA: 

1) La majoria de persones ja sabien que era el PUNT LILA, i moltes persones 

ja l’havien vist en altres esdeveniments 

2) Els cometaris d’alguns nois en veure el PUNT LILA eren: “Ja sabem que si 
hi ha PUNT LILA no podem fer res”. 

 

3) Els i les usuàries són cada vegada més joves. L’aixecament de les 

mesures Covid ha fet que la gent torni al carrer a les nits de manera 

massiva, i fan ús de la via pública, sobretot els adolescents que no tenen 

ni la majora d’edat ni els recursos econòmics per accedir a l’oci nocturn 

dins dels locals.  
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Es va reiterar molt la sensació de les nies de que principalment el Carrer 

Monturiol s’havia convertit en un lloc perillós o hi havia cada nit agressions de 

caire sexual, així com altercats de tipus violent, percepció que no ens havien 

traslladat en cap de les altres ocasions en que el PUNT LILA ha estat en 

aquesta ubicació.  

3) INTERVENCIONS DIRECTES FETES PER EL PERSONAL DEL PUNT 

LILA  

 

  
25/02/2022 (Segur de Calafell) 

 

Va haver 2 intervencions directes: 

  

1) Una dona de 27 anys es va apropar al PUNT per explicar el seu cas. 
Era una dóna que viu a Calafell i que ens va explicar que era víctima de 
violència masclista i de violència sexual dintre de la parella. Està en 

situació irregular però pendent de judici i d’aconseguir estabilitzar la seva 
situació.  Expressa que necessita ajuda psicològica urgent. Que va trucar 
a l’ajuntament i li van donar cita, però que li van canviar 2 vegades i que 

jo va perdre el fil. Va canviant de domicili perquè la seva ex parella 
l’assetja i té molta por per la seva integritat física. Li vam tornar a donar 

el contacte del SIAD i li vam explicar com demanar assessorament. 

 

2) Una noia de 17 anys que va quedar despenjada del seu grup d’amigues 
es va venir a “refugiar” al PUNT LILA fins que les amigues la van trobar a 

ella. Es consolida així en PUNT LILA , com una espai percebut com a 
espai segur.  

Per la resta, tot i que hi havia bastant no va haver cap situació de perill 

durant el concert.  

26/2/2022 (Calafell Platja) 

Vam fer diverses intervencions d’acompanyament a noies molt joves 

en estat importat d’intoxicació etílica.  

 Va haver una intervenció directa 

1) A última hora de la nit, a l’estació de tren de Calafell i havia un 

grup de cinc nois que, literalment, s’estaven passant una noia 

entre tots. Una noia que no estava gaire conscient.  

27/2/2022 (Calafell Poble) 

No és van fer intervencions directes però es van fer feines 

d’informació.  

 

CO 

NSIDERACIONS FINALS 
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- IMPORTANT:  

1) HEM DETECTAC UN AUGMENT MOLT IMPORTANT DE LA VIOLÈNCIA 

AMBIENTAL VERS LES DONES I LES NOIES.  

2) HE DETECTAT UNA FALTA DE INSTRUMENTS DE GESTIÓ EN LES 
NOIES I ADOLESCENTS EN L’INCREMET EXPONENXIAL DE LA 

SEXUALITZACIÓ DE LES NOIES I LES NENES, ESPECIALMENT A 
L’AMBIENT DE L’OCI NOCTURN. La falta d’eines les fa prestar-se a 

actituds completament vexatòries.  

3) La estació de tren ÉS UN PUNT NEGRE ON ES PODEN PRODUÏR 

AGRESSIONS SEXUALS MOLTS GREUS. L’última hora de la nit és la MÉS 
PERILLOSA, i el PUNT LILA s’hauria de desplaçar a partir de certs moments 

a aquest punts calents per la seguretat.  Encara que sigui sense carpa i 
de manera itinerant. 

4) A Calafell Platja no va haver presència policial fins les 3 de la 
matinada, una mitja hora i per part del mossos d’esquadra. Tampoc 

vam veure a ningú de protecció civil.   

5) Hem pogut constatar un empitjorament general de l’ambient a l’oci 

nocturn, el que ha fet que les usuàries demanin de manera 
reiterada la presència del PUNT LILA de manera permanent, 

sobretot a l’estiu.  

6) Proposem que es revisi el protocol de seguretat i que es traslladi 

als instituts formació de auto cura bàsica per a les noies.  

7) No hi va haver cap intervenció lgtb.  

 

Podem concloure que el PUNT LILA ha complert tots els seus 

objectius i que, de nou, ha sigut un èxit. 
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