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INFORME FINAL SOBRE LES ACTUACIONS DUTES A TERME AL PUNT LILA DEL DIA 31 D’OCTUBRE DE 

2022 HALLOWEEN 

 

Calafell, 7 de novembre de 2022 

 

1) CONSIDERACIONS PRÈVIES 

Al PUNT LILA va haver un total de 6h hores d’assistència, en les que van participar un total de 4 

persones de L’Escola  

L’horari del PUNT LILA va ser de 23.30h a 05.30h.  

La ubicació del Punt Lila va ser al passeig marítim cantonada Carrer Monturiol.  
 
La ubicació va ser correcta ja que és la ubicació que la gent de Calafell ja té més associada al PUNT 
LILA.  
 
L’horari també, ja que vam cobrir tot l’horari de l’oci nocturn del locals de Calafell Platja. .  
 
 
2) ACOLLIDA I FEINES D’INFORMACIÓ REALITZADES AL PUNT LILA  

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

Tot i que no havia tanta gent al carrer com altres nits, van apropar-se al Punt moltes persones, 

majoritàriament noies joves, encara que volem destacar la gran afluència de nois que també van 

venir.  

Es va repartir molt el material d’informació i promoció (bànols i polseres), així com els flyers del 

PUNT LILA. En aquesta ocasió no vam disposar de preservatius , però seria interessant  garantir 

que tindrem aquest tipus de material sempre, perquè quan no tenim ho demanen.  

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’usuaris i usuàries era entre 16 y 20 anys aprox., i n’hi havia de molt joves, 

inclús moltes adolescents menors d’edat.  

 

3) INTERVENCIONS DIRECTES DEL PERSONAL DEL PUNT LILA 
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Va haver 1 intervenció directa quan unes noies ens van portar tota la documentació d’una noia. 

Van trobar DNI, targetes de crèdit, i tota la documentació personal mig enterrada a la platja. 

Ens la van portar al PUNT LILA i vam trucar a la policia, ja que segurament és tractava d’un furt.   

MOLT IMPORTANT.  

Igual que ja vam reportar el passat més de juliol, vam detectar per els propis comentaris del nois 

més joves que hi ha una TENDÈNCIA A NO UTILITZAR EL PRESERVATIU en les relacions sexuals. 

El més joves NO TENEN LA PERCEPCIÓ DE RISC ni en referència a les ETT ni tampoc amb els 

embarassos no desitjats.  

Tenen normalitzada la conducta sexual violenta com a manera habitual de mantenir relacions 

sexuals amb les noies. Un dels nois, de no més de 20 anys, ens va relatar un cas de “stealthing” 

(treure’s el preservatiu sense consentiment de la parella), que ell mateix li havia fet a la seva novia. 

També ens van confirmar el consum diari de pornografia.  

El tema de la SUBMISSIÓ QUÍMICA ja no forma part de les consultes habituals. 

En aquest cas SI VA HAVER PRESÈNCIA POLICIAL en tot el temps que va estar el PUNT LILA. 

CAL FER INTERVENCIÓ de tallers als instituts sobre violència i violència sexual, des dels 

conceptes més bàsics.  

 

Una vegada més 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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