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Introducció 
Un ‘protocol’ és un projecte del ‘què volem fer’; una ‘auditoria’ recopila l’’estat de les 
coses’; un ‘informe’ explica ‘què hem fet’. Aquesta auditoria vol resumir l’estat dels 
espais d’oci de la Copa des de la perspectiva de gènere. 

S’ha redactat, fonamentalment, en base a l’”INFORME DEL PROJECTE PUNT LILA A 
GIRONA” del Grup NUT, de 19 de novembre de 2018, contractat per l’Ajuntament per 
donar servei a la primera experiència de ‘Punt Lla’ a les Fires de 2018. A l’informe s’hi 
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han sumat altres informacions municipals, necessàries per descriure l’estat de la 
qüestió de cares a sucessives contractacions del servei d’atenció del Punt Lila. 

Punt Lila de la Copa 2018 

OBJECTIUS del servei d’informació i atenció contractat pel Punt Lila 

A partir del Protocol d’actuació davant agressions sexistes en espais d’oci de Girona, que en 

la versió d’octubre 2018, posa a prova un model mixt de professionals i voluntariat, 

l’Ajuntament de Girona ha contractat diversos serveis professionals d’psicologia al Gup Nut. El 

servei de Punt Lila s’ha contractat principalment per sensibilitzar i eradicar les situacions de 

violència sexista en el context de les Fires de Sant Narcís de Girona.  En aquest marc els 

objectius principals de la proposta que es van plantejar van ser:  

‐ Fomentar la igualtat i la no discriminació.  

‐ Lluitar contra la violència masclista.  

‐ Oferir informació i atenció en violència masclista.  

‐ Gaudir de la Festa Major amb llibertat i seguretat. 
 

Preparació la Copa 2018 

Reunions prèvies  de coordinació  

‐ 1 reunió de coordinació Equip extern – tècnics d’igualtat de gènere de l’Ajuntament 

‐ 2 sessions formatives el, amb les voluntàries de les diferents entitats feministes de la 

ciutat i es va realitzar una formació de dues hores aproximadament sobre violències 

sexuals a càrrec del propi del Grup Nut: 

o 1a,  dia 19/10/2018; sobre el marc teòric de la violència masclista i 

manifestació en espais d’oci. Més organització del voluntariat (missatges, 

torns, difussió...) 

o 2a, no realitzada; sobre pautes d’atenció de casos, derivacions i enllaços 

‐ 1 reunió amb la Comissió de la Copa, de presentació del projecte de Punt Lila. 

‐ 1 reunió de coordinació amb els agents immediatament implicats amb el Punt Lila: 

o Mossos 

o Seguretat privada* 

o Creu Roja‐SEM* 

o Regidors d’escenaris de la Copa i Sant Feliu 

Es  van  fer  individualment  el  primer  dia,  però  es  pot  afirmar  que  sense  un  lligam 

contractual* o instruccions superiors, la coordinació horitzontal no és ben rebuda i no 

s’observa. En aquest punt de  coordinació,  cal  tenir present que  s’havia demanat de 

poder  fer  reunions amb els diferents operadors que participen a  l’espai de  la Copa, 

però  no  va  ser  possible  de  disposar  de  prou  temps  per  a  poder‐ho  organitzar.  Per 

aquest  motiu  es  recomana  que  per  a  properes  edicions  es  podria  millorar  la 

coordinació  entre  les  diferents  persones  que  des  dels  diferents  àmbits  treballen  en 

aquest  entorn  establint  diferents  reunions.  Aquestes  diferents  consideracions  es 

detallen a l’apartat de recomanacions de NUT. 
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Horari de barraques de les Fires 2018 

Volum: 20 barraques, amb punta de 15.000 visitants els dies forts, i uns 3.000 màxim els 

altres dies. 

Obertura a les 23h. hores i tancament (els concerts hauran acabat, el tancament coincideix 

amb el tancament de les barraques):  

‐ 6h: Divendres La nit del 26 d’octubre al 27 d’octubre, a les 05:00 h. de la matinada. 
‐ 6h: Dissabte La nit del 27 octubre al 28 d’octubre, a les 05:00 h. de la matinada 
‐ 6h: Diumenge La nit del 28 al 29 d’octubre, a les 05:00 h. de la matinada. 
‐ 1h: Dilluns 29 d’octubre, a les 24:00 hores. 
‐ 0h: Dimarts La nit del 30 al 31 d’octubre – tancat (no hi ha concert) 
‐ 6h: Dimecres La nit del 31 d’octubre a l’1 de novembre, a les 05:00 h. de la matinada 
‐ 6h: Dijous La nit de l’1 al 2 de novembre, a les 05:00 h. de la matinada. 
‐ 6h: Divendres La nit del 2 novembre al 3 de novembre, a les 05:00 h. de la matinada. 
‐ 6h: Dissabte La nit del 3 novembre al 4 de novembre a les 05:00 h. de la matinada. 
‐ 0h: Diumenge El dia 4 novembre, a les 24:00 h. (no hi ha concert, hi ha focs 

d`artifici)

 

Dates i horaris 2018  

Les dates previstes per a 

poder obrir i realitzar 

l’activitat del Punt lila han 

estat els dies de concerts 

26, 27, 28, 31 d’octubre i 1, 

2, 3 de novembre en horari 

de 23h a 5h, i es va afegir el 

dia 29 d’octubre en horari 

de 23h a 24h.  

En general, aquesta 

previsió de dates i horaris 

ha estat positiva perquè a 

primera hora s’ha pogut 

realitzar principalment la 

tasca d’informació i sensibilització i, a darrera hora, s’han produït més situacions que han 

requerit algun tipus d’assessorament o atenció. En concret, des de que s’ha obert el Punt lila a 

les 23h fins a les 3h s’han adreçat el 70% de les persones, mentre que la resta que 

aproximadament correspon al 30% han estat de les 3h fins a les 5h. En aquesta darrera franja 

però és quan s’han registrat el major nombre d’incidències relacionades amb fets de violència 

masclista. Aquest punt fa plantejar si és suficient l’horari establert fins les 5h o bé caldria 

ampliar fins les 6h els dies de major afluència. 

Com es pot veure als gràfics següents de mitjanes del conjunt de dies i per hora d’obertura del 

Punt Lila, el conjunt d’informacions i atencions (que fonamentalment són informacions) va 

baixant al llarg de la nit, sobretot quan acaben els concerts, però les atencions (que solen 

contenir situacions de gravetat i intervenció especialitzada) puja al final de la nit. 

 

Pel que fa al dia 29 d’octubre, no hi havia concert i no considerem que sigui un dia que hi hagi 

prou afluència de públic per haver d’obrir l’espai, tenint en compte que només es va obrir una 

hora (de 23h a 24h) i que no es va atendre a ningú. Aquest tipus de franges d’una hora es 
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valoren com a poc efectives i en dies que no hi ha concert com a no necessari de tenir aquest 

servei.  

 

L’Espai  

L’entorn de la Copa 

Una comissió de voluntàries van recórrer l’entorn de la Copa per estimar la seguretat 

subjectiva dels recorreguts. L’han zonificat amb aquest mapa. Les zones que detecten com a 

insegures per part del Grup Nut i les voluntàries són les següents; es podrien millorar sobretot 

pel que fa a la il∙luminació:  

 Zones  d’atraccions:  Durant  la  obertura  de  les  atraccions  aquesta  zona  està  molt 
il∙luminada  i aquest  fet ajuda a donar  sensació de major seguretat. No obstant, quan es 
tanquen  les  atraccions  queda  una  zona molt més  fosca  i  plena  de  racons  que  generen 
inseguretat.  Les  caravanes  dels  firaires  poden  neutralitzar  els  racons  foscos  i  afegir 
seguretat ambiental. 

 Zona de  l’Auditori  i zona de picnic: és molt fosca  i hi ha persones que es concentren en 
aquests espais i no hi ha visibilitat.  

 Zona  del  Passeig  de  la  Devesa:  hi  ha  una  concentració  important  de  persones  que  es 
posen en grups a fer botellón o consum d’altres substàncies. Hi vigilen agents de paisà.  

 Zona sota vies anant al Cul de  la Lleona: hi ha un espai amb arbres on hi ha persones a 
sota i és un espai de vegetació amb racons i poc il∙luminat, 

 Zona del Passeig del Ter, de devesa al costat de la Copa: en el passeig hi ha aparcament de 
barraquistes  i dues dotacions de Mossos uniformats (∆) vigilant. La zona està  il.luminada. 
És  la zona on nois  i noies hi van a orinar,  les noies protegint‐se darrera cotxes o de grups 
entorn a arbres. Es considera espai prou segur. 
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La ubicació del Punt Lila a la Copa 

La ubicació escollida pel Punt Lila ha estat en una zona 

que es veia des de diferents espais de la Copa i estava 

distanciat del soroll de les Barraques i de la zona del 

concert. No obstant, estava ubicat al costat de l’espai 

Salutacció que, per una banda, generava moviment de 

persones a les dues carpes però, per altra banda, les 

activitats que es realitzaven eren diferents i algunes 

de les que feien Salutacció eren concerts en directe o 

espectacles més festius. Aquest punt considerem que 

s’hauria de replantejar per veure si hi hauria 

possibilitat d’ubicar‐se en un altre espai de la zona de 

la Copa.  

Proposta d’ubicació del Punt Lila: 

 

Nova ubicació del 

Punt lila. Només 

carpa 3x4 + accés 

porta del darrere 

Hotelinform
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L’estand 

L’espai de l’estand  ha estat correcte, amb una taula alta (barra 2x0.7m)  per tal de poder tenir 

tot el material de difusió, així com les diferents activitats per a dinamitzar l’espai. Hi ha hagut 

un biombo que ha fet de paret amb una petita taula pel descans i les primeres atencions. No 

obstant, l’espai que s’ha utilitzat principalment per a poder assessorar i atendre a les persones 

amb situacions concretes que els hi ha succeït ha estat el mòdul tancat que es disposava just 

darrera de la carpa. El mòdul ha estat un bon lloc per a poder aïllar‐nos de l’entorn i fer una 

atenció més tranquil∙la, tot i que l’espai no era especialment confortable però garantia 

intimitat i privacitat a l’hora de parlar de la situació viscuda per part de les persones que ho 

necessitaven. Aquest mòdul també era tancat i cada dia es podia deixar tot el material guardat 

a dins.  

La carpa ha estat visible a tot l’espai de la Copa i únicament ha estat un problema en els dies 

de pluja perquè presentava problemes d’impermeabilitat i el pes de l’aigua va malmetre quasi 

des dels primers dies la seva estructura. Es va solventar des de l’Ajuntament amb un suport de 

fusta que pogués aguantar la carpa però s’havia de fer ús de paraigües si plovia perquè hi havia 

algunes fugues d’aigua al sostre de la carpa.  

Les banderoles que es van penjar davant de la carpa van ser una bona manera de poder 

identificar on es situava el Punt lila. No obstant, s’havia comentat de posar altres banderoles 

en llocs que es poguessin considerar com a espais segurs però no es va poder col∙locar cap 

banderola a l’espai lateral de l’escenari i només es va situar algun dia una banderola a 

l’entrada de l’Hotelinform. En aquest punt, considerem que si no hi ha cap persona del Punt 

lila on es col.loquen les banderoles, per exemple aquesta de l’Hotelinform, potser es confon el 

fet i les persones que s’adrecen a aquest espai tampoc ens arriben després al Punt lila per a 

poder‐les atendre. 
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Material 

Cartelleria 

L’Oficina de Comunicació cada any dissenya un cartell per l’edició de les Fires, el 2017 té de 

lema ‘No és no’; el 2018 evoluciona cap a ‘Només sí és sí’                                                                                                       

 

El lemes són complementaris i evolutius. Un any no esborra 

l’anterior, s’hi suma.  Per això, tot i que cada any l’èmfasi es 

posi en el cartell de l’any, també s’usen els anteriors si escau. 

Alhora, hi va haver material de cartelleria (A3) de les 

voluntàries, que van editar i repartir per les barraques la primera tarda, i que va imprimir 

l’Ajuntament. 

Per altres edicions es podria comptar amb 12 OPIS de la via pública (mides 120 x 175 cm) 

 

Material de taulell  

Aquest any des de l’Ajuntament de Girona es va 

impulsar una campanya de difusió contra les violències 

sexistes amb el lema principal “Només sí és sí” i amb 

material que acompanyava aquest espai del Punt lila 

que permetia visibilitzar el missatge que feia èmfasi en 

gaudir d’unes festes lliures d’agressions sexistes 

“Petons? Només si jo ho vull! Per unes Fires lliures 

d’agressions sexistes.  
El material que es disposava era pòsters, tríptics informatius de la campanya i amb telèfons 

d’emergència, targetes amb el telèfon de la Policia Municipal i el mòbil del Punt lila.  

 Telèfons d’emergència/atenció: 092; 112; 900900120; My112 

 Tarja d’alertes: 092; 667 161 602 (destinada sobretot a les barres de les barraques) 

A banda, també es va facilitar unes falques de veu amb missatges relacionats amb la 

campanya que es van repartir per les diferents barraques en el segon cap de setmana i al 

personal d’escenari per a poder posar entre concerts.  

2017 

2018 
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Un altre dels materials disponibles van ser les polseres amb 

el lema Noméssíéssí que van distribuir‐se 500 en només 3 

dies i que ha estat el principal reclam entre les persones que 

han acudit al Punt lila. La demanada va superar en escreix el 

nombre de polseres de les que es van disposar. Per tant, 

considerem que és una bona acció per tal de poder arribar a 

moltes més persones i que, per a properes edicions, cal 

reconsiderar el nombre de polseres a repartir perquè és un 

bon element per a poder generar més concurrència de gent a 

l’espai i així poder sensibilitzar a un major nombre de 

persones.  

I finalment, es va crear el concepte de barraca enllaçada que significava tenir un espai segur 

en aquella barraca per a qualsevol incident d’aquest tipus que es produís i per tal que després 

es comuniquessin amb el Punt lila per a poder fer l’atenció. Aquest concepte es valora 

positivament perquè al tenir la informació del servei, personal de Barraques ho va utilitzar per 

avisar al Punt Lila d’alguna situació de violència masclista que estava succeint.  

Finalment, l’espai del Punt lila disposava de material de difusió d’altres serveis d’atenció a 

dones o LGTBI que ofereix la ciutat. Els fulletons que hi havia a l’espai eren els següents:  

 SIAD Girona  

 Oficina d’atenció ciutadana de la Policia Municipal de Girona  

 Espai LGTBI Girona 

 Telèfon d’atenció a la violència masclista 900 900 120 (ICD) 

No hi havia material de taulell de les pròpies entitats feministes que van participar com a 

voluntàries en el projecte perquè no el van facilitar o no van considerar que s’havia de posar 

en aquest espai.   
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Armilles  

Per altra banda, totes les persones que participaven al Punt lila, ja sigui les que 

estaven a l’espai com les persones itinerants, disposaven d’una armilla taronja 

que les feia més visibles.  

En aquest aspecte, cal tenir present que es va donar la consigna que si s’havia 

de fer algun acompanyament a una persona que hagués patit alguna situació 

de violència masclista, es faria sempre sense armilla i, per altra banda, es van 

plantejar diferents dubtes sobre aquest material que caldria replantejar per 

properes edicions que serien sobretot respecte a les persones itinerants:  

‐ Armilla és positiva perquè poden localitzar i identificar fàcilment on estan les 

persones del punt lila, per exemple, les que eren itinerants per la ciutat. També pot ser 

un element dissuasori per a conductes masclistes.  

‐ Armilla és negativa perquè algunes voluntàries han estat increpades pel carrer 

mentre feien les rutes itinerants. També els dificulta ser observadores d’alguna 

situació concreta perquè són molt visibles.  

Telèfon Punt Lila 

Per últim, cal esmentar que es va a posar a disposició del Punt lila un telèfon que podia 

atendre qualsevol situació de violència masclista que, en aquest cas, estava gestionat per les 

professionals del Grup Nut en els dies i horaris en que estava obert l’espai. Aquest any, tot i 

que es va fer difusió del telèfon amb unes targetes de la campanya i els pòsters que es van 

repartir a Barraques, no s’ha utilitzat per part de la ciutadania. Només hi va haver una trucada 

que va sonar dues vegades perquè no se sentia bé el telèfon que era d’un home que havia 

trucat per error i trucava a un altre telèfon. La resta de trucades que es van rebre van ser per 

part de persones del propi equip que van intentar provar el funcionament del telèfon que va 

tenir alguns problemes. No es podien fer trucades des d’aquest mòbil, per tant, això és una 

restricció que dificulta poder fer retrucada en cas que es pengi o bé fins i tot activar d’altres 

serveis que es va fer des del propi mòbil de les professionals. Per tant, no hi va haver cap altra 

trucada ni activació a través del telèfon. 

 

Barraques enllaçades  

A la reunió de la Comissió de la Copa (setmana anterior a les Fires, 

a l’Hotelinform), a la presentació del Punt Lila, es va explicar 

l’enllaç o coordinació del Punt Lila amb les barraques. L’enllaç és 

voluntari, però totes les barraques van acceptar participar‐hi i fer‐

ho públic in situ mitjançant el cartell adjunt.  
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Conducció de transport públic nocturn pels espais d’oci
Pautes des de la perspectiva de la Igualtat: 

1. El  conductor/a  no  tolerarà  violències  durant  el  trajecte  o 
parades. Només entendrà que no hi ha violència si la dona/es 
assenteixen explíticitament: NOMÉS SÍ, ÉS SÍ. 

2. Com  intervenir: primer advertirà,  i  seguit pararà  la  carrera. 
PRIORITAT: 

 Seguretat: 

 Els seients més segurs per a la víctima i 
acompanyants. 

 Víctima i victimari no han de baixar a la 
mateixa parada. 

 Parar si cal, fins que baixi l’agressor/s 
 Credibilitat:  no  posar  en  dubte  la  seva  versió  ni 

com ho viu; no minimitzar! (minimitzar ho fan els 
agressors) 

 Acompanyament de  la  víctima; NO deixar‐la  sola 
si no vol o no pot. 

Si cal, avisar al 112 (092 dins el terme de Girona) 
3. Parada  intermèdia  a demanda, quan una dona ho  demana 

(per sentir‐se més segura). Quan el servei públic de transport 
nocturn tingui ordenades parades intermèdies a demanda de 
dones,  l’empresa ho farà constar a  la publicitat del serveis, a 
les parades regulars i en el mateix vehicle. 

4. Si alguna persona necessita o/i demana atenció, cal adreçar‐la 
Punt Lila (667 16 16 02) a la Copa 

5. Si  hi  han  incidències,  fer‐les  saber  a  l’empresa  (l’empresa 
enviarà un resum de  les  incidències a final de  la campanya a 
ciutatiigualtat@ajgirona.cat) GRÀCIES 

 
Per qualsevol dubte truqueu al Punt Lila:  667 16 16 02 

L’enllaç el van fer la voluntàries la 

primera tarda –alhora que 

repartien la seva cartelleria‐ tot 

informant barraca per barraca de 

les pautes de coordinació amb 

aquest text del quadre adjunt. 

L’idoni hauria estat recollir el nom 

d’una persona per barraca 

responsable de l’enllaç, però no 

es va fer. En algun moment es va 

haver de contactar directament 

amb alguna barraca (traslladar 

una queixa, per exemple) i es va 

notar que no hi havia un 

interlocutor informat per part la 

barraca. 

 

 

Bus de Nit de les Fires 

El servei consisteix en 8 rutes gestionades 

per 4 empreses de transports, tots els 

dies de concerts, entre els 21 i les 06 h 

aprox. segons ruta.  

Es va fer arribar el document “Conducció 

de transport públic nocturn pels espais 

d’oci. Pautes des de la perspectiva de la 

Igualtat” a tots els conductors a través de 

les gerències de les empreses, junt a una 

proposta de formació d’uns 15’, in situ a 

les parades, el primer dia ‐26 oct‐ 

estudiant la taula d’horaris següent:  

 

 

 

 

 

 

Són VIOLÈNCIES: 

‐Reiterar ‘piropos’ no desitjats, insults 

‐insults o agressions per homofòbia 

‐ tocaments, arraconaments 

‐assetjaments 

‐agressions  sexuals 

‐discriminacions per raó de sexe o orientació sexual 

Enllaç amb el Punt Lila, la Copa 2018 

Aquesta barraca és un ‘espai segur’ 

 

1. S’identifica la barraca amb una banderola lila o altre distintiu. 

2. Té una persona responsable d’enllaç amb el Punt  lila, que alhora  li  facilitarà el seu 

contacte.  

3. Disposen a la barra d’algun material per donar una referència  del Punt lila al públic. 

També disposarà d’una falca (fitxer audio) preventiva de  les agressions sexistes per 

inserir a les emissions de música pròpia de la barraca abans o després dels concerts. 

4. Avisen al Punt lila si hi ha un problema de seguretat en el seu espai.  

666677  116611  660022  

Si és el cas, les agents del Punt lila poden recollir la víctima per acompanyar‐la on 

correspongui.                 En cas necessari s’avisa al 112 Mossos  

5. Resguarda  la  víctima  en  lloc  segur, darrera  la barra  si  escau.  Sempre  garanteixen 

l’acompanyament de  la víctima en  tot moment, si  fos necessari acompanyant‐la al 

Punt lila o altra lloc segur.  

 No tolerància de tota violència sexual, ni brometes sexistes ni homofòbiques 

 Res justifica cap violència, ni les substàncies, ni les “provocacions” 

 Si veus alguna agressió ACTUA d’immediat 
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Hora  Correus  Albareda  Pedret Jard.  Ocine  Formadora 

21:15       R4  A 

22:00     R8  R2   A i B 

22:20  R1     A 

22:25       R3  B 

22:30  R5     A 

22:40  R6     A 

23:30  R7     B 

 

Això suposava la disponibilitat de 2 formadores desplaçant‐se per 4 parades, comptant amb 

que alguns conductors haurien moments d’espera per coincidir amb altres conductors en ruta. 

Lligar tantes restriccions per la formació no ha estat possible, però, alhora, les empreses van 

respondre positivament així: 

Autocars ROCA, va informar de que les seu conductor està ja sensibilitzat i format en afrontar 

violències de gènere en el seu servei. 

AMPSA podia facilitar l’assistència dels conductors fora d’horari de ruta. 

TEISA, hauria pogut facilitar l’assistència dels conductor durant un temps d’espera a les 

parades de les seves rutes. Però al mateix temps va facilitar els mòbils dels 8 conductors que 

cobreixen 5 rutes. 

SARFA no va respondre. 

Amb aquestes circumstàncies s’ha optat amb trucar les a gerències i als conductors 

preguntant: <<Heu tingut algun cas d’agressió sexista a les vostres rutes? Quina intervenció 

vareu fer? Vareu derivar‐lo a...?>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa  Ruta  Casos  intervenció Derivació a Observacions 

data  descripció

TEISA  R1 
R2 
R3 
R7 
R8 

0   

AMPSA  R6  26 O  2 nois beguts
i violents 

Impedir pujar al 
bus 

Mossos  

AUTOCARS ROCA R4  0  “millor que l’any passat”

SARFA  R5  0   
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L’equip d’intervenció 

Les	voluntàries		
Les persones voluntàries de les entitats feministes de la ciutat es van distribuir en dos torns 

diferenciats que va cobrir els diferents dies establerts amb el nombre de persones següent: 

Horaris   26/10  27/10  28/10  29/10  31/10  31/10  01/11  02/11  03/11 
23 a 2h   5  7  3  1 (23‐24h)  ‐  2  7  2  4 

2 a 5h   6  4  2  ‐  ‐  3  6  1  3 

 

Els diferents torns es van cobrir generalment amb poques persones, exceptuant alguns que 
van ser entre 6 i 7 persones. En la reunió prèvia s’havia parlat d’un mínim d’un binomi o dos 
per a poder fer el recorregut itinerant però això no es va poder complir tots els dies. Hi va 
haver algunes voluntàries que van participar al Punt lila que no havien pogut assistir a la 
formació i que se’ls va facilitar el protocol d’actuació per tal de poder llegir abans d’iniciar el 
seu torn. Aquest és un element que caldrà valorar per a properes edicions perquè considerem 
que és fonamental que les persones que formen part del Punt Lila hagin rebut un mínim de 
formació específica per tal de garantir la mateixa mirada i model d’intervenció.  
 
El funcionament del calendari per tal que tothom s’anés apuntant en funció de les 
disponibilitats potser no ha estat la millor fórmula ja que hi ha hagut certes dificultats per a 
cobrir uns mínims de persones per torn. Per properes edicions s’hauria de reformular el 
plantejament i veure de quina manera es podria distribuir millor les persones per tots els dies i 
horaris. La proposta potser seria parlar‐ho en una reunió i que cadascú es pogués 
comprometre en horaris i torns concrets repartint a les persones en tots els dies.  
La principal tasca que han estat realitzant les voluntàries principalment ha estat la d’itinerància 
per a la ciutat durant la nit de concerts a Barraques. Durant la nit es distribuïen per binomis 
per la ciutat, anaven amb l’armilla taronja del Punt lila i portaven material de difusió per tal 
d’informar a les persones de l’activitat del Punt lila.  
 
Per a realitzar aquesta activitat, van tenir una iniciativa molt positiva de crear un mapa de 
rutes per a realitzar diàriament, per tal de detectar els espais de risc i poder atendre a 
qualsevol informació o situació que durant el seu recorregut poguessin detectar. D’aquesta 
manera també facilitava poder saber quines persones i quines rutes es feia cada dia i així tenir 
un coneixement d’on estarien per qualsevol incident que es pogués produir. 
 
A continuació es facilita el mapa creat per les pròpies voluntàries: 
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Una altra de les iniciatives que es va poder realitzar per part de les voluntàries va ser la lectura 
d’un manifest. Aquest manifest va ser preparat entre les persones de les diferents entitats i 
tot i que aquesta acció va ser dificultosa de poder aconseguir atès que hi va haver algun 
problema i malentès en la coordinació, finalment el darrer dissabte va ser possible de poder‐
ho realitzar. Considerem que aquesta és una bona proposta per a repetir d’altres anys i, a ser 
possible, en el primer cap de setmana de Fires. 
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Les	professionals	del	Grup	Nut		
Per altra banda, les professionals psicòlogues especialitzades en violència masclista i 
intervenció en crisi del Grup Nut que van participar al Punt lila, es van distribuir principalment 
amb dues persones cada dia durant tota la nit, exceptuant el primer dia que van ser 3 i el dia 
29 que només era una hora i va ser una. Per tant, es va distribuir de la següent manera: 
 
Horaris   26/10  27/10  28/10  29/10  31/10  31/10  01/11  02/11  03/11 
23 a 5h   3  2  2  1 (23‐24h)  ‐  2  2  2  2 

 
La tasca realitzada durant aquests dies principalment ha estat d’informació i sensibilització a 
totes les persones que s’han adreçat a l’espai, així com assessorament i atenció en aquells 
casos que han comunicat algun tipus de situació de violència masclista. També s’ha facilitat 
informació sobre algun incident concret al personal de seguretat (vigilants i Mossos 
d’Esquadra) que s’especificarà a l’apartat d’intervencions.  
 
Per a realitzar aquesta tasca ha estat suficient poder comptar amb dues persones tota la nit els 
dies que s’ha disposat de més voluntàries que complementaven el servei, però en d’altres 
ocasions amb més afluències de persones cal valorar la possibilitat d’una tercera professional 
ja que, per una banda aquest nombre de professionals no permet que es puguin moure de 
l’espai ja que contínuament hi ha persones que s’adrecen a la carpa i, per altra banda, quan es 
realitzava alguna atenció quedava només una persona sola a l’espai. 
 
 

Activitats	del	Punt	Lila		
Aquestes activitats es van organitzar i realitzar per part del Grup Nut i es van plantejar amb la 
idea de poder dinamitzar l’espai, facilitar la participació de les persones que s’adreçaven a 
aquest punt i així poder oferir diferents plantejaments sobre les violències sexuals que, en 
definitiva, sensibilitzessin a totes les persones que estaven en aquest entorn d’oci. A més, 
aquestes activitats alguns dies tenien “el premi” de la polsera però que no es va poder fer 
totes els dies perquè no hi va haver suficient quantitat de polseres.  
A continuació es detallen les activitats:  
 
o Activitat dels hashtags. Aquesta activitat consistia en facilitar material tipus retalls de 
cartolina de diferents colors, per tal que les persones poguessin penjar el seu missatge o 
hashtag en relació a la temàtica de les violències masclistes. Aquesta dinàmica va tenir molt 
bona acollida i la participació va ser molt positiva.  
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o Activitat dels mites. Aquesta activitat consistia en plantejar un joc amb daus que podien 
tirar i en funció del número que els sortia s’obria un sobre on se’ls plantejava algun mite 
relacionat amb les violències sexuals per tal que poguessin fer una reflexió i argumentació.  

 
 
o Capsa de suggerències. Es va posar a disposició una capsa de propostes, suggerències i 
comentaris per tal que qui ho considerés pogués deixar recollida alguna d’aquestes.  
 
A continuació es detalla el recull d’escrits que es van trobar en aquesta capsa i alguns d’ells es 
van comentar en el propi espai del Punt Lila. 
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Que el Punt lila de les Barraques de Girona facin una xerrada amb els estudiants d’Educació social de la UdG 

Crec que haurien de tractar el tema de la sexualitat i per això haurien de disposar d’anticonceptius per la gent 

Els lavabos no han de tenir gènere. PD Transformem el nom! ASCT! 

Abandonar les lluites parcials i lluitar contra tota l’opressió 

Podrieu posar unes caixetes per les propines, ja que us ho mereixeu 

Molt bona iniciativa, però m’agradaria que s’hagués tingue en compte l’opinió/treball dels col.lectius feministes 
autònoms de la ciutat… Per exemple, és molt dolent que el punt lila estigui al costat del punt d’informació a la 
salut sexual. Ningú vol denunciar una agressió així! Seguim l’any que ve i millor!  

Al Punt lila hi ha d’haver aigua!! (igual que a Banyoles) 

Cada Punt lila de la comarca gironnina tingui un model d’intervenció comú i un espai per compartir‐lo 

Siusplau, veig molt (MOLT) necessària una xerrada vostre a la Facultat de Dret de Montilivi  

Uns quants termos de xocolata desfeta 

Que el Punt lila tingui un espai d’atenció més acollidor (butaques, infusions i aigües...)  

Tenir una bústia del #metoo #jotambé i que les dones apuntin les seves experiències  

Les pulseres haurien de ser de dos colors, un per menors d’edat i una altra per majors d’edat, així els cambrers 
els poden identificar per no servir alcohol als menors d’edat. La pulsera també pot posar el telèfon del SIAD 
perquè així tinguin per si el necessiten.  

Heu de fer un instagram del punt lila girona i dir on sou cada festa. 

 
 

Intervencions	del	Punt	Lila		
 

Informacions i atencions 

 
El Punt lila a Girona ha tingut bona acollida per part de la ciutadania, durant els dies que ha 
estat oberta la carpa, s’han recollit dades de les persones que han acudit en aquest espai que 
han estat aproximadament 1300 persones, la majoria de persones han estat dones (72%). No 
obstant, cal tenir present que les voluntàries itinerants també han fet difusió al llarg de la nit 
quan han realitzat les rutes a peu per la ciutat i que aquestes dades no estan comptabilitzades. 
Per tant, s’ha arribat a informar a un nombre superior de persones sobre aquest servei 
disponible a Barraques durant les Fires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les edats que han acudit a l’estand han estat molt variades però majoritàriament han estat 
joves de la franja de 16 a 25 anys, així com també hi ha hagut grups de menors que anaven 
acompanyats de mare/pare o no (14 – 15 anys) i, per altra banda, la franja d’edat a partir dels 
25 anys fins als 60 anys d’edat 
 

 

Informats per sexe i dia 

DATA   dona  home  no binari  TOTAL 

26/10/2018   129  27  0  156 

27/10/2018   217  63  0  280 

28/10/2018   135  42  0  177 

29/10/2018   0  0  0  0 

31/10/2018   72  43  0  115 

01/11/2018   97  64  0  161 

02/11/2018   158  59  1  218 

03/11/2018   139  57  0  196 

TOTAL   947  355  1  1303 

%   72%  27%  1%  100% 
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Tal com ja s’han analitzat les hores abans, la majoria d’informacions i sensibilització es realitza 
les primeres hores de la nit de les 23h fins aproximadament les 3h (75‐80%). En aquest sentit, 
es considera important poder obrir aquest espai a partir de les 23h d’acord amb l’horari dels 
concerts, ja que és en aquesta primera franja horària que es pot fer la màxima difusió i que les 
persones que assisteixen a aquest espai coneguin que hi ha a disposició aquest servei. A partir 
d’aquest horari, baixa l’afluència de persones al Punt lila però augmenten les accions 
d’assessoraments i atencions que, probablement, són fruit de la tasca feta a primera hora i 
que, per tant, dóna resultat en la segona franja horària. Aquest segon aspecte es desglossarà al 
següent apartat d’intervencions. 
 
La majoria de persones que han acudit al Punt lila ha mostrat el seu agraïment per l’atenció 
rebuda i per la possibilitat de disposar d’un espai d’aquestes característiques per a poder 
compartir la seva vivència i sentir‐se escoltades en un entorn festiu com aquest. Un dels 
col∙lectius que major èmfasi ha fet en aquest aspecte, ha estat el dels i les menors que anaven 
acompanyades d’un adult o no que han destacat la importància de tenir aquesta iniciativa com 
a recolzament i lloc de seguretat per a les persones de menys edat. 
 

Atencions	(intervencions	concretes)	
El 2018, el Punt lila ha detectat o atès 20 situacions de violències masclistes. La majoria han 
estat persones que s’han adreçat a la carpa per iniciativa pròpia o acompanyades per persones 
conegudes del seu entorn i gairebé totes les demandes han estat realitzades per part de 
dones, tot i que hi ha hagut algun home que també ha manifestat algun fet, per altra banda, hi 
ha hagut situacions que s’han detectat per a terceres persones i s’han informat i, finalment, 
situacions que les pròpies voluntàries o professionals del Punt lila han pogut detectar i 
intervenir. En concret, el 78% de situacions que s’han recollit han afectat a dones, i en moltes 
situacions ha afectat a més d’una dona, és a dir, que per exemple tres situacions van afectar a 
grups de 6 a 8 noies. Les dones han patit situacions de tocaments i fregaments indesitjats, 
sentir‐se seguides, sentir‐se increpades, una ha estat testimoni d’una agressió física en l’àmbit 
de la parella, sempre per part de un o més autors homes. Per part dels homes que han acudit a 
assessorar‐se de situacions concretes que els han afectats han estat per denunciar una música 
de tipus homòfob en una barraca, un comportament homòfil i un assetjament per part d’unes 
dones.  
 
En general, les principals demandes han estat vivències de violències masclistes i, en concret, 
de violència sexual que han generat situacions desagradables o incòmodes o d’inseguretat o 
d’agressió en el context d’oci, ja sigui per insults, assetjaments o tocaments no consentits. Així 
mateix, hi ha hagut assessoraments en relació a la derivació a altres serveis com l’activació de 
la policia o informació del servei del SIAD de Girona o el telèfon 900 900 120 de l’Institut Català 
de les Dones.  
 
A continuació es detallen les diferents intervencions realitzades i recollides pel Punt Lila durant 
aquests dies: 
 

Data  hora  Tipus d’atenció  Resum  Derivació 

26  1:00  Assessorament  7 noies de 15-16 anys acudeixen per informar 
que hi havia un home davant del concert que 
estava tocant el cul a totes les noies. 
Acompanya voluntària per identificar la 
persona i avisar a seguretat. 

Avís 
Vigilants 

26  2:00  Assessorament  6 noies de 16 anys informen al Punt Lila que Avís 
Mossos 
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Data  hora  Tipus d’atenció  Resum  Derivació 

estaven a les atraccions de Fires i uns nois les 
han insultat i tocat amb un pal al cul. 
Demanem descripció i informem a Mossos 
d'Esquadra.  

26  2:00  Assessorament  1 noi de 25 anys informa que a la barraca del 
Forn han posat una cançó de Molotov que diu 
"Matarile al maricón" i que ell és homosexual 
i s'ha sentit molt ofès. S'informa a la Barraca 
que hi ha hagut aquesta queixa.  

Trasllat 
queixa a 
barraca 

26  2:30  Assessorament  8 noies de 15 anys han acudit al Punt Lila per 
explicar un assetjament per part d'un grup de 
joves. Han marxat amb un adult que les venia 
a buscar. 

 

26  2:30  Recepció 
Queixa 

2 noies de 19 anys informen que han vist una 
noia treient-se camiseta a l'atracció dels 
Toros i no els ha semblat bé perquè hi havia 
gent filmant i rient. 

 

26  5:00  Recepció 
queixa i 
intervenció 

1 noia que treballava a la barraca de la 
Fal.lera ha aturat una agressió d'un noi que 
donava cops de cap a la seva parella, han 
estat discutint i ella s'ha quedat preocupada 
perquè la noia tenia el bolso al cotxe d'ell. 
Acudim a la barraca i veiem la noia que 
marxa parlant pel mòbil i es dirigeix cap un 
cotxe i veiem com un noi l'agredeix a dins. 
Activem 112 i aturem patrulla de Mossos 
d'Esquadra pel carrer que s'encarreguen dels 
fets. Donem dades com a testimonis.  

Activació 
patrulla 
Mossos 

26    Assabentat  Hi ha hagut un incident que ens comuniquen 
desde Creu Roja que s'ha derivat a Mossos i 
que han derivat a l'Hospital Trueta. 

 

27  3:00  Assessorament  1 noia de 20 anys s'observa que està 
incòmode amb un noi per zona wc i 
manifesta sentir-se assetjada per ell. Se li 
ofereix ajuda. Se l'acompanya amb les seves 
amigues. 

Acompan‐
yament 

28  2:00  Assessorament  2 noies de 20 anys han informat que estaven 
essent molestades per un grup de nois que 
insistien en estar amb elles, finalment elles 
han marxat i volien informar-se si des del 
Punt Lila es podia fer quelcom. 

 

28  3:00  Assessorament  1 noia de 18 anys ha estat acompanyada per 
un amic perquè poguéssim assessorar-la 
sobre una situació d'assetjament que està 
patint des de fa temps amb la seva exparella. 
Avui ha aparegut a Barraques i ella s'ha posat 
nerviosa. S'informa de la possibilitat de posar 
denúncia i de SIAD. 

Derivac. 
SIAD 

29         
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Data  hora  Tipus d’atenció  Resum  Derivació 

31         

1  3:20  Assessorament  1 home de 45 anys informa que s'ha sentit 
assetjat per una dona mentre ell entrava al 
wc. Té interès en saber on queda registrada 
aquesta informació i demana que se li 
informi que queda constància d'aquest 
incident. 

 

1  4:25  Assessorament  1 noia de 19 anys informa que li ha tocat el 
cul un home d'uns 23 anys per una zona 
concreta de Barraques i que ho està fent amb 
totes les noies que hi ha per aquella zona. 
Demanem descripció i acompanyem a les 
Barraques per veure si el localizem i avisem 
a seguretat.  

Avís 
Vigilants 

2         

3  1:45  Suport  2 voluntàries del Punt Lila de 24 i 25 anys 
s'han trobat un grup de nois que les han 
increpades, dient també que no tenien cap 
mena d'autoritat.  

 

3  2:00  Intervenció  2 voluntàries han vist una parella en un cotxe 
discutint, a ella l'han vist nerviosa i ell estava 
molt esverat, cridant i treient-se la camiseta. 
Han dit a la noia si necessitava ajuda i ha dit 
que no però gràcies. Ha marxat amb el noi en 
cotxe.  

 

3  2:30  Assessorament  1 noi de 18 anys li han tocat el cul vàries 
vegades un noi d'uns 25 anys. Ha pogut 
marxar amb el seu amic però li ha generat 
molta incomoditat. No recorda la descripció 
del noi que li ha fet els tocaments.  

 

3  3:00  Assessorament  1 noia de 30 anys ha estat rodejada per dos 
homes (d'uns 50 i 30 anys) i s'ha sentit com 
atrapada. Un grup de noies l'ha ajudat a sortir 
i la seva parella l'ha acompanyada al Punt 
Lila. Ha marxat més tranquila amb la parella.  

 

3  3:25  Assessorament 
I seguiment 

1 noia d'uns 25 anys ha tingut una forta 
discussió amb la seva parella i ell l'ha agafat 
fort pels braços i l’ha mossegat. Ella està 
nerviosa però no vol denunciar. Se li explica 
la possibilitat d'acompanyar-la a Mossos. Se 
li facilita informació del SIAD i accepta 
trucar-hi el mateix dilluns per fer seguiment 
psicològic. Vol tornar a casa a descansar. Es 
demana telèfon i l'endemà se li fa una trucada 
de seguiment. Està molt més tranquila.  

Derivac. 
SIAD 

3  3:30  Assessorament  1 noi de 24 anys informa que hi ha un grup 
de noies dins el wc de nois que els estan 
insultant i els increpen perquè no entrin al wc 
i vagin als arbres, han fet fora a empentes a 
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Data  hora  Tipus d’atenció  Resum  Derivació 

un noi de 17 anys. Sembla que ja han marxat 
del wc.  

3    Assabentat  Mossos ha intervingut una violació d’1 menor 
per un seu amic menor, a prop de la Copa 

 

 
Dels dits 20 casos, 2 no ha intervingut el Punt Lila, només se n’ha assabentat:  

‐ 26/10/2018 se’ns va informar al finalitzar la nit que hi va haver una noia que va ser 
atesa per Creu Roja i per policia i que es va derivar a l’Hospital Trueta. En cap moment 
es va informar d’aquest fet, per tant, no No va ser atesa per cap professional del Punt 
lila. En una situació d’aquestes característiques hagués pogut ser atesa per l’equip de 
psicòlogues especialitzades en violències masclistes i intevenció en crisi, pel que 
s’evidencia les mancances de coordinació existents.  

‐ 03/11/2018 es va produir una violació per part d’un menor de 17anys a una menor de 
16anys, segons va informar la policia en roda de premsa. Aquesta situació no va ser 
informada al Punt lila. En aquesta ocasió es repeteix el mateix problema que ja s’ha 
esmentat en l’anterior punt, evidenciant‐se aquestes mancances en el circuit de 
derivació i coordinació entre els diferents operadors amb el Punt lila.  

 
A part dels 2 assabentats anterior, les atencions han consistit en: 

‐ 11 assessoraments 
‐ 1 assessorament i seguiment telefònic 
‐ 2 intervencions directes 
‐ 2 derivacions a Vigilants 
‐ 2 derivacions a Mossos 
‐ 2 derivacions al SIAD 
‐ 1 recepció de queixa de testimonis 
‐ 1 acompanyament fins a lloc segur 
‐ 1 trasllat de queixa a barraca 
‐ 1 suport a una parella de voluntàries increpades 

 

Els	lavabos	
Un capítol a part és el ‘conflicte’ de sexes entorn els wc diferenciats de dones i d’homes, a 
causa de la diferència de cues que es formen en els wc de dones en relació als d’homes: 

‐ 2 atencions han estat d’homes per actituds agressives de noies dins els lavabos 
d’homes. 

‐ Grups de dones més o menys organitzats intenten eliminar el senyal ‘wc Homes’ per 
convertir tots els wc en unisexs. 

L’incident del dia 26 a les 2:30h es va iniciar quan el grups de noies ‘feien pipí’ pel mig dels 
arbres de la Devesa. De fet, la zona arbrada d’aparcament del costat de la Copa sol estar 
sovintejada per grups de noies o mixts que hi van a orinar discretament per no haver de fer 
cua als lavabos de dones. Els nois també orinen als arbres (per comoditat, no per cues als seus 
wc), però no necessiten del grup per sentir‐se segurs.  
 
 

Indicadors	

1. Aforament i públic assistent en moment punta:  

20 barraques, amb punta de 15.000 visitants els dies forts, i uns 3.000 màxim els altres dies. 
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2. Informacions i atencions realitzades, per dia, hora, sexe i tipus. 

INFORMACIONS I 
ATENCIONS 

DATA  26/10/2018  27/10/2018  28/10/2018  31/10/2018  01/11/2018  02/11/2018  03/11/2018 

   Informac.  atenció  Informac.  atenció  Informac.  atenció  Informac.  atenció  Informac.  atenció Informac.  atenció Informac.  atenció 

hora   D  H  D  H  D  H  D  H  D  H  D  H  D  H  D  H  D  H  D  H  D  H  A  D  H  D  H  D  H 

23 a 
24  35  2  0  0  16  6  40  11  36  8 

24 a 
01  34  13  21  12  27  11  35  12  25  2 

01 a 
02  7  20  8  23  15  15  16  23  2  1  20  11  2 

02 a 
03  16  1  32  10  2  20  4  23  15  28  13  40  23  1  1 

03 a 
04  1  1  11  7  1  3  8  10  10  1  15  13  10  11  2  1 

04 a 
05  1  3  2  5  4  6  6  1  17  8  8  2 

Total  129  27  25  1  217  63  1  0  135  42  3  0  72  43  0  0  97  64  1  1  158  59  1  0  0  139  57  5  2 

 

 
Total dies 

Total 
info 

Total 
Atenció

 
Informacions 
 

Atencions 
  

hora   D  H  A  D  H 

23 a 24  127  27  0  0  154  0 

24 a 01  142  50  0  0  192  0 

01 a 02  101  52  1  9  0  154  9 

02 a 03  143  65  19  2  208  21 

03 a 04  49  49  5  2  98  7 

04 a 05  39  22  2  0  61  2 

Total  947  355  1  35  4  1303  39 
D= dones; H=homes; A= altres sexes 

 

  Total dies

Total info  Total At. 

  Informacions Atencions

hora  

D  H A D H

23 a 24 
10%  2% 

     
11%  0% 

24 a 01 
11%  4% 

     
14%  0% 

01 a 02 
8%  4%  0,1% 23% 

 
11%  1% 

02 a 03 
11%  5% 

 

49%  5%  15%  2% 

03 a 04 
4%  4% 

 

13%  5%  7%  1% 

04 a 05 
3%  2% 

 

5% 

 
5%  0% 

Total 
73%  27%  0,1% 90%  10%  97%  3% 
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3. Atencions, agressions  i derivacions per violència masclista per  tipus  i per 
sexe 

  2018 

Total casos atesos   18 

Casos d’agressió sexual  16 

‐ Dones agredides  32 

‐ Homes agredits  4 

Agressions del present segons tipus: 

‐ Invasió/acorralament/persecució  

‐ Ofenses/insults/humiliacions  

‐ Comentaris/gestos sexuals  

‐ Exhibicionisme 

‐ Insistència en una petició  

‐ Frecs/tocaments no consentits 

‐ Cops i/o empentes  

‐ Agressió física  

‐ Intent de violació  

‐ Agressió sexual amb penetració  

‐ LGTBIfòbia 
 

18 
5 
3 
0 
0 
0 
1 
4 
1 
2 
0 
0 
1 

 Agressions del passat  1 

Casos derivats  6 

Casos amb denúncia   0* 

Activacions d’emergències psicològiques  0 

Total persones ateses  39 

% dones  90% 
* no es té constància de casos amb denúncia ja que la policia no informa dels derivats del Punt Lila. 

 

4. Trucades al telèfon del Punt Lila 

Total trucades rebudes   10 

‐ Trucades d’ordre intern  10 

‐ Trucades d’informació  0 

‐ Trucades d’atenció  0 

 

Valoració	del	Punt	Lila	2018	per	part	del	GRUPNUT	
Valoració del projecte  

El projecte del Punt  lila que enguany s’ha  impulsat des de  l’Ajuntament de Girona, ha tingut 
una  bona  acollida  per  part  de  la  ciutadania,  especialment  entre  les  dones,  pel  que  han 
conegut la iniciativa més de 1300 persones que han acudit a l’espai. L’afluència principalment 
s’ha  concentrat  les  primeres  hores  de  les  23h  a  les  2h  o  3h  pel  que  fa  a  la  informació  i 
sensibilització  i en  la segona franja horària a partir de  les 2h o 3h aproximadament on s’han 
realitzat majoritàriament  les  atencions.  Per  tant,  es  considera  important mantenir  aquest 
horari d’obertura a les 23h fins a les 5h per tal de poder acollir aquests tipus d’intervencions  
diferenciades, coincidint amb els horaris de concerts. En dies puntuals de major afluència de 
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públic es podria considerar d’ampliar fins a  les 6h. Els dies que no hi ha concert considerem 
que no és necessari tenir  l’espai obert, després de  l’experiència d’enguany del dia 29/10 en 
que només es va obrir de 23 a 24h i no hi va haver cap persona que acudís a l’espai.  

L’espai del Punt lila ha estat situat en un lloc que hi havia visibilitat des de diferents punts de 
les barraques  i s’ha disposat de banderoles per a poder‐se ubicar de forma ràpida. El fet de 
disposar d’aquest mòdul tancat ha estat una bona manera de garantir la privacitat i intimitat 
de  les  intervencions que,  finalment,  s’han  fet  totes  a dins  ja que  l’espai  exterior  estava  al 
costat de SalutAcció que realitzaven actuacions musicals i activitats que no permetien fer una 
reservada i tranquil∙la atenció a fora. Per altra banda, es va comentar la possibilitat de canviar 
la ubicació del Punt lila i es proposava a l’Hotelinform, tot i que cal tenir present que és on hi 
ha personal policial fet que podria generar certa reticència a algunes dones a acudir al Punt 
lila si estem ubicats en el mateix espai per por a pensar que es veuran obligades a denunciar. 
Moltes dones busquen poder compartir  la  situació viscuda o bé un assessorament però no 
volen denunciar. Per tant, si es planteja un canvi d’ubicació cal repensar‐ho bé.  

El material  disponible  ha  estat  correcte,  exceptuant  el  nombre  de  polseres  que  ha  estat 
insuficient  ja  que  la  demanda  ha  estat molt  superior  a  les  que  es  disposaven.  Aquestes 
polseres atrauen a moltes persones  i també es podria aprofitar per a posar‐hi el telèfon del 
Punt Lila per a que en cas de necessitat es pogués trucar de forma ràpida.  

Pel que  fa a  les persones que han  format el Punt  lila, enguany,  l’Ajuntament de Girona ha 
apostat  per  fer  un model  conjunt  de  participació  de  persones  voluntàries  de  les  entitats 
feministes  i de persones professionals de  la psicologia que, en aquest cas, ha estat per part 
del Grup Nut.  La  valoració que  realitzem del  funcionament d’aquest model ha  estat molt 
positiva pel fet de poder garantir per una banda la difusió del servei i el control de l’entorn a 
través de les rutes itinerants que han fet les voluntàries i, per altra banda, el poder donar una 
bona atenció a les persones que han patit alguna situació de violència masclista que ha estat 
realitzada  per  part  de  les  professionals  del Grup Nut. No  obstant,  cal  acabar  de  donar  un 
engranatge a aquest model ja que aquest any ha estat una primera experiència i cal acabar de 
definir aspectes com el tipus d’intervenció per part de cadascuna de les parts i la concreció de 
la organització i funcionament amb aquesta doble funcionalitat per part de les dues parts.  

Pel que fa a la participació concreta per part del Grup Nut, considerem que mantenir a dues 
professionals  al  Punt  lila,  i  valorar  la  possibilitat  d’ampliar  a  una  tercera  professional,  és 
indispensable i molt positiu per qualsevol intervenció que es pugui generar, sempre i quan hi 
hagi un grup de suport mínim de persones que puguin fer altres tasques de difusió i detecció 
de situacions per l’entorn de les ciutat com ha estat realitzat per part de les voluntàries.  
Per la resta d’actuacions, les activitats que s’han organitzat des del Grup Nut per a dinamitzar 
el punt han estat adequades  i han generat una bona participació per part de  la ciutadania.  I 
les intervencions a nivell individual o grupal que s’han realitzat han estat ateses sempre per 
una professional de la psicologia especialitzada en violència masclista i intervenció en crisi, fet 
que ha facilitat el fet de poder garantir una atenció integral de la persona i decidir en cada cas 
l’actuació més indicada d’assessorament o orientació de derivació cap a d’altres serveis.  

 

Propostes i recomanacions  

A continuació s’esmenten alguns aspectes a millorar que s’han pogut després de l’experiència 
de tots els dies en que s’ha pogut realitzar aquest projecte.  

‐ Espais segurs o insegurs. Des de la tasca realitzada principalment per part de les voluntàries 
en les rutes itinerants s’ha pogut donar suport a fer‐se visibles i generar més seguretat. Tot i 
això, alguns espais encara es detecten com a insegurs i es podrien millorar sobretot pel que fa 
a la il∙luminació:  
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o Zona  atraccions.  Durant  la  obertura  de  les  atraccions  aquesta  zona  està molt 
il∙luminada i aquest fet ajuda a donar sensació de major seguretat. No obstant, quan 
es  tanquen  les  atraccions  queda  una  zona molt més  fosca  i  plena  de  racons  que 
generen inseguretat.  

o Zona de l’Auditori i zona de picnic és molt fosca i hi ha persones que es concentren 
en aquests espais i no hi ha visibilitat.  

o Zona de pas/carretera on es  fa el mercat. Hi ha una  concentració  important de 
persones que es posen en grups a fer botellón o consum d’altres substàncies.  

o Zona  sota vies anant cap al Cul de  la Lleona hi ha un espai amb arbres on hi ha 
persones a sota i és un espai de vegetació amb racons i poc il∙luminat.  

‐ Aspectes dels WC. Hi ha una gran afluència de persones als wc que hi ha ubicats a la zona de 
barraques però, sobretot, els que són per a dones no són suficients i es generen moltes cues. 
Per tant, hi ha tota una zona d’arbres just darrera de les barraques on hi ha moltes persones 
que van a fer les seves necessitats. Encara que la majoria són homes, també hi ha dones que 
hi van i això els hi genera inseguretat. Aquesta zona està il∙luminada i precisament per aquest 
aspecte  també els genera molta  incomoditat. Es proposa valorar  incrementar el nombre de 
wc i a ser possible el nombre que siguin disponibles per a dones.  

‐ Model d’intervenció del Punt Lila. Des del Grup Nut es disposa  internament d’un protocol 
d’intervenció  en  violència  sexual  per  part  de  l’equip  de  professionals. No  obstant,  aquest 
protocol no es va  treballar conjuntament amb  l’Ajuntament que disposava del seu protocol 
que és el que va facilitar a  les voluntàries. Enguany hi ha hagut alguna diferència a nivell de 
criteris d’intervenció com són  la possibilitat d’intervenir com a persona que pertany al Punt 
Lila o bé com a entitat feminista, intervenir de forma activa en alguna situació o bé derivar la 
intervenció a personal de seguretat, entre d’altres.  

Per tant, caldria treballar conjuntament i a fons en aquest punt per a futures col∙laboracions. 
Es proposa de fer una reunió específica de treball sobre el funcionament  i coordinació entre 
les professionals i les voluntàries per tal de concretar el model d’intervenció.  

‐  Coordinació  entre  els  diferents  operadors.  Tal  i  com  se’ns  va  informar  des  de  diferents 
agents, hi ha establert un protocol de coordinació a la Copa, pel que considerem que el Punt 
Lila  hauria  de  formar‐ne  part  per  a  qualsevol  situació  de  violència masclista  que  es  pugui 
produir. A banda, es detallen alguns aspectes concrets de cada àmbit:  

o Personal  de  seguretat.  Es  considera molt  necessària  una  reunió  de  coordinació 
amb  seguretat  ja  sigui  conjunta  o  bé  pels  diferents  agents  de  seguretat  ja  que  es 
disposa  d’una  empresa  privada  de  seguretat  privada  que  es  contracta  per  aquests 
dies,  la Policia Municipal de Girona  i Mossos d’Esquadra. Així mateix, aquesta reunió 
seria convenient per tal de sumar esforços i establir relacions per acordar el circuit de 
derivació de situacions que es poguessin produir.  

La ubicació a l’Hotelinform de persones de seguretat garanteix la possibilitat d’activar 
aquest  recurs  en  cas  necessari  i  es  va  d’haver  d’activar  en  alguna  ocasió  ja  que, 
presencialment,  varem  anar  a  informar  de  casos  concrets.  No  obstant,  aquesta 
coordinació  ha  d’establir‐se  de  forma  bidireccional  ja  que  cal  fer  derivacions  si  es 
produeixen situacions concretes per part d’ambdues parts.  

Per  últim,  es  considera  oportú  poder  considerar  una  figura  de  responsable  de 
referència  de  seguretat,  que  pugui  ser  qui  faci  l’activació  del  recurs  concret  i  que 
derivi en cas necessari.  

o Personal de transport. Es proposa la realització d’una reunió amb els conductors i 
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les  conductores dels busos nocturns que  circulen per  la  ciutat  i  rodalies de Girona. 
Aquest any es va iniciar una proposta de projecte per part de les persones tècniques 
d’Igualtat que es podria reencaminar per a dur a terme en properes edicions,  ja que 
no  es  va  poder  consolidar  per  a  posar  en  funcionament.  Aquesta  proposta  fa 
referència a  la  formació  i establiment d’un protocol per  tal de que el personal que 
treballa en el bus nocturn de Girona pugui detectar situacions de violència masclista i 
les pugui derivar si cal.  

o Personal sanitari. Es posposa una  reunió amb  l’equip d’intervenció sanitària que 
s’estableixi que estarà durant  tots els dies de concerts, enguany corresponia a Creu 
Roja i SEM.  

o Personal de l’organització de concerts. Es proposa una reunió amb el coordinador 
de l’activitat a la Copa i amb el regidor d’escenari, per tal de donar a conèixer el servei 
del Punt  lila  i per tal de poder coordinar  les diferents accions que es puguin realitzar 
com va ser la lectura del manifest.  

‐  Difusió.  Es  proposa  fer  accions  formatives  o  informatives  del  Punt  Lila  als  instituts  de 
secundària  i a  la UdG de  la ciutat de Girona per tal que  ja abans d’iniciar‐se  les Fires tinguin 
coneixement que existirà aquest servei a Barraques i del qual poden disposar tots els dies de 
concerts.  

Per  part  del  Grup  Nut  valorem  la  iniciativa  com  a molt  positiva  i  desitgem  que  projectes 
d’aquest tipus tinguin continuïtat en futures edicions. 

Girona, 19 de novembre de 2018

 
 


