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23 de juny (Sant Joan i Calafell Beach Festival) i 25 de juny (Calafell
Beach Festival)

● Durada total de 12 hores d’assistència, en les que van participar 7 persones de
l’entitat subcontractada pels Punts Liles (PL), L’Escola AC; 4 persones el dia 23 de
juny i 3 persones el dia 25 de juny.

● El Punt Lila es va desenvolupar en els següents horaris.
○ 23 de juny: 21.00h a 23.00h (Revetlla de Sant Joan i Calafell Beach Festival) i

de 01.00h a 06.00h (Carrer Monturiol)
○ 25 de juny: 21.00h a 23.00h (Calafell Beach Festival) i de 01.00h a 04.00h

(Carrer Monturiol) .
○ Els dos dies es va fer visible la bandera LGBTI+, amb motiu del dia de l’Orgull.

● Per primera vegada es va fer un PL amb doble ubicació, degut a la multiplicitat
d'activitats que hi havia al municipi tant per la revetlla de Sant Joan com pel Calafell
Beach Festival. És una bona iniciativa, ja que es dóna visibilitat al Punt Lila, i fa la
sensació de més seguretat. Molta de la gent que estava al Calafell Beach Festival no
es va apropar al Punt Lila al concert, però si ho va fer després al carrer Monturiol
perquè ens havia vist abans.

● El Punt Lila va funcionar just en el moment de l'obertura de portes del Calafell
Beach Festival, a les 21.00h, però els primers concerts no començaven fins a quasi
bé les 22.00h; per tant, quan marxàvem d'aquella ubicació, a les 23.00h, tothom
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estava dintre i de feina efectiva només van fer de 21.00h a 22.00h aproximadament,
ja que de 22.00h a 23.00h tothom estava al concert.

○ Quant al carrer Monturiol, a la segona tanda de PL d'aquests dies, tant el 23
de juny com el 25 de juny va ser l'horari adequat; les hores de més activitat
són de 03.00h a 04.30h, aproximadament, coincidint amb el tancament dels
bars musicals i el desplaçament de la gent cap a les discoteques o cap a casa.
Potser al Punt Lila hem de començar més tard, cap a les 12 de la nit.

● La ubicació del Punt Lila al Calafell Beach Festival en l’horari que es va posar va ser
infrautilizada. No es va fer cap intervenció i gairebé no es va donar informació
perquè la gent només volia entrar al recinte el més ràpid possible per agafar lloc.

○ A més, hi havia molta seguretat privada per la qual cosa era complicat que hi
hagués alguna incidència.

○ Potser l'any que ve no cal tenir presència davant del Beach Festival; millor
enviar-hi un parell d'agents itinerants del PL per donar informació d'on
estarà ubicat.

○ El carrer Monturiol es confirma una vegada més com a la zona més efectiva
pel Punt Lila, ja que és on hi ha més gent, on hi ha més incidències i on
podem treballar en un radi més ampli d'actuació, perquè amb la itinerància
abastem gairebé tota la zona de Calafell platja. És un aspecte molt important
a tenir en compte per a properes actuacions.

2 de juliol (Festa Major platja, Sant Pere)
● Al Punt Lila va haver-hi un total de 4 hores d'assistència, en les que van participar un

total de 4 persones de L'Escola.
● L'horari del Punt Lila va ser de 23.00h a 03.00h.
● La ubicació del Punt Lila va ser al Pg Marítim davant de l'Espineta, just darrere de

l'escenari del concert previst.
● La ubicació va ser correcta, ja que va haver-hi gran afluència de gent durant tot

l'horari del Punt Lila. L'horari també, però com el primer concert previst va
començar tard, es va retardar tota la programació i va fer que quan es va acabar
encara hi hagués molta gent a la sessió de les DJ's.

Detalls de la activitat dels PL de juny i juliol de 2022
● L'acollida del Punt Lila va ser molt bona, com sempre.
● Durant totes les hores van apropar-se al Punt desenes de persones,

majoritàriament noies joves o molt joves, encara que volem destacar la gran
afluència de nois.
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● Es va repartir molt el material d'informació i promoció (ventalls i polseres), així com
els flyers del Punt Lila i del SAI. També es van repartir molts preservatius, cosa que
va fer que els nois s'apropessin molt als PL. Es proposa gaudir d’aquest tipus de
material sempre, perquè quan no tenim ho demanen. Caldria tenir preservatius tant
femenins com masculins.

● Volem assenyalar dues característiques del públic del Punt Lila:
○ La majoria de persones ja sabien que era el Punt Lila.
○ La mitjana d'edat d'usuaris i usuàries era més baixa que en altres ocasions,

com al Carnaval. Quasi la majoria de noies no tenien més de 20 anys, i n'hi
havia de molt joves, inclús moltes adolescents menors d'edat.

● Es va notar la formació que es va fer amb els/les representants dels locals d’'oci
nocturn del carrer Monturiol el dia 14/7  ja que van ser molt col·laboratius tota la nit.
Van estar pendents del que passava i ens fan facilitar la feina dins dels locals, cosa
que era la primera vegada que fèiem i que es valora de manera molt positiva.

○ Malgrat això, aquest tipus d'acció és difícil amb només tres persones perquè
implica deixar només una al Punt Lila i a causa de l'ambient violent de la nit
de Sant Joan, no era una opció segura. Vam poder fer itinerància perquè
teníem dues dones voluntàries més, a més de les tres persones estipulades.

● No va haver-hi cap consulta relacionada amb el col·lectiu LGTBI+ cap dels tres dies.

Intervencions
● Dijous 23 de juny. L'activitat principal de la nit va consistir en donar a conèixer el

Punt Lila. Per això es va fer itinerància tota la jornada de tres de les 4 tècniques. Es
van fer diverses actuacions puntuals:

○ 1) Una noia d'uns vint anys va ser perseguida pel carrer durant una estona,
des de la sortida del concert al Calafell Beach Festival fins que la noia es va
poder amagar. La víctima de la persecució va aconseguir fer una fotografia
de l'home que la perseguia perquè volia ensenyar-li a la policia. No va trobar
cap agent de policia, va arribar fins al Punt Lila en un estat d'ansietat bastant
considerable. Es va adreçar a la comissaria de mossos per posar una
denúncia.

○ 2) Es va atendre a una noia de 17 anys amb una intoxicació etílica greu. Es va
trucar als serveis d'emergència i va ser traslladada al CAP de Calafell.

○ 3) Es va atendre a un noi d'uns 20 anys amb intoxicació etílica greu i per
drogues. Es Va avisar a emergències i va ser traslladat al CAP de Calafell.
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○ 4) Un grup de nois i noies es van apropar per exposar que una amiga era
víctima habitual de violència masclista. Era de Calafell. No savien què podien
fer. Se’ls hi va donar assessorament i informació del SIAD.

○ 5) Va haver-hi una baralla durant la qual gairebé tiren a terra el Punt Lila. Un
grup de nois amb ampolles trencades es va barallar just a la nostra ubicació.
Es va trucar a emergències i van venir dos agents de la policia secreta.

● Dissabte 25 de juny.
○ La tipologia de gent que hi havia dissabte era molt diferent de la del dia de la

revetlla, hi havia molta menys gent.
● Dissabte 2 de juliol:

○ Va haver-hi 1 intervenció directa d'una dona que va venir a buscar informació
del SIAD per una veïna que sap que és víctima de violència masclista.

○ Una altra dona va venir al Punt Lila a explicar que ella va ser durant 15 anys
víctima de violència masclista i es va oferir per participar com a testimoni per
a qualsevol activitat que es pugui realitzar. Ens vam quedar amb el seu
contacte.

Dia/Intervenció Consultes
de VM

habitual

Intervencions
directes en

agressions de
VM

Denúncies
recollides al

PL

Emergències
per malalts,

ferits, baralles,
robatoris, etc

Agressions
LGBTI+-

fòbiques

23/juny/2022, Sant
Joan i Calafell Beach
Festival

1 1 0 3 0

25/juny/2022,
Calafell Beach
Festival

0 0 0 0 0

2/juliol/2022, Festa
Major platja, Sant
Pere

2 0 0 0 0

Conclusions
● Observem en el públic juvenil un augment exponencial del consum d'alcohol i

drogues.
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○ En repartir preservatius va haver-hi moltes consultes de tipus de salut sexual,
però es va detectar, pels mateixos comentaris dels nois més joves, que hi ha
una tendència a no utilitzar el preservatiu en les relacions sexuals.

○ Els més joves no tenen la percepció de risc ni en referència a les enfermetats
de transmissió sexual, ni tampoc amb els embarassos no desitjats. Tenen
normalitzada no utilitzar cap mitjà de protecció, el que és una clara conducta
de risc i de violència sexual cap a les noies.

○ Seria interessant garantir que tindrem sempre preservatius a repartir.
Protecció civil ens va portar una caixa. Buscarem altres fonts de
subministrament d’aquest material.

○ El tema de la submissió química ja forma part de les converses habituals,
sobretot dels nois, i inclús hi fan broma amb això i amb les violacions
grupals.

○ Es proposa al setembre o octubre fer intervenció als instituts per parlar
sobre alcohol, drogues i sexisme. Es repartiran cartells de la campanya “És
Delicte” als instituts, per col·locar als lavabos i passadissos.

● S’ha valorat que l'any vinent no cal tenir presència davant del Beach Festival. Millor
enviar-hi un parell d'agents itinerants del PL per donar informació d'on estarà.

● Ens hem d’assegurar que la policia, Protecció Civil, ambulàncies i la Brigada
coneixen la nostra ubicació i horari del PL cada nit. Millorarem la comunicació amb
ells per altres ocasions.

○ Es recordarà a la Brigada que posin cadires.
○ Es proposa fer una reunió de retorn més tècnica amb Policia Local i Cultura

abans d’agost per poder treballar temes de coordinació.
● Pel que fa a merchandising s'han rebut molt bé els productes entregats, com

simples cintes liles als instituts sense cap missatge escrit.
○ El material de merchandising s'ha encarit molt i s’ha allargat el temps

d’espera. Cal valorar tornar a afegir un altre cop un telèfon de contacte.
○ Es valorarà afegir merchandising del PL als paquets de preservatius.

● Degut al tipus d'intervenció que s'estan fent per l'augment exponencial del consum
d'alcohol i drogues, s’hauria de valorar si seria bo tenir una farmaciola al Punt Lila,
sense medicaments, almenys amb guants i mantes tèrmiques.

● Podem concloure que El Punt Lila ja forma part de l’oci nocturn de Calafell i és molt
ben acollit. El Punt Lila ha aconseguit amb èxit tots els seus objectius.
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