
  Què són els Punts Liles?

Un Punt Lila és l’espai dins d’un context festiu i d’oci, nocturn o diürn, que té per objectiu 
sensibilitzar a la ciutadania, prevenir les agressions sexistes i LGTBIfòbiques i actuar davant 
d’una agressió. 

  Quins objectius té un punt lila?

Sensibilitzar. Si dinamitzeu un punt lila, tingueu una actitud proactiva. Informeu, assessoreu, 
escolteu a les persones que vinguin i doneu materials i recursos. Si acabem amb el masclisme, 
acabarem amb les agressions sexistes! 

Prevenir. Un Punt Lila és dissuasori: evidencia que en aquell espai no es toleraran les agressions 
sexistes i fa sentir més segures a les persones que participen o assisteixen a l’activitat/concert/
acte/festa. Per això cal que el punt lila sigui ben visible no només per si mateix sinó també 
en forma de cartells a les barres i a l’espai públic de la festa/acte/concert, difusió a partir del 
programa d’activitats, megafonia que informi sobre la seva existència...

Actuar. Davant una agressió sexista o LGTBIfòbica, el personal que dinamitza el punt lila és 
l’encarregat d’activar el protocol i atendre a la persona que ha rebut l’agressió, intentant 
preservar la seva intimitat i oferint-li un espai de seguretat. 

Recollir informació. El punt lila pot ser un espai on es reculli informació sobre les desigualtats, 
discriminacions, masclismes o violències que passin a la nostra festa. Per exemple, si s’estan 
transmetent rols i estereotips sexistes en els contes que s’expliquen als infants; si s’està 
utilitzant a dones com a reclam, cosificant-les; si hi ha punts foscos o especialment conflictius; 
si s’utilitza un llenguatge sexista o LGTBIfòbic…

  Com ha de ser el punt lila?

Tot i que els punts liles tenen característiques comunes, s’adapta segon el tipus d’esdeveniment 
(concerts, festes populars, etc.), el context (nocturn/diürn), la quantitat de persones assistents, 
els objectius i la capacitat de l’organització per dinamitzar-lo.

Carpa. Els aspectes positius de posar una carpa lila és que el punt esdevé molt visible, es 
disposa d’espai per deixar els materials i recursos, les persones assistents poden anar a 
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buscar-hi informació en tot moment i es disposa d’un espai reservat i íntim per acollir les 
persones que hagin viscut una agressió sexual. Tanmateix, hi ha d’haver persones dedicant-se 
específicament a aquesta tasca i requereix dinamització. 

ATENCIÓ! Cal situar la carpa de manera estratègica perquè sigui visible i estigui en un lloc 
de pas i cèntric respecte l’espai global que ocupa tot l’esdeveniment. A la vegada cal que no 
obstaculitzi la circulació ni estigui enmig del concert/esdeveniment. Així, serà visible i fàcil de 
trobar i, al mateix temps, permetrà certa intimitat per atendre a qui hagi viscut una agressió 
o a qui vulgui informar-se.

Barra. Hi ha espais de festa en els quals la mateixa barra serveix de punt lila. La gent que està 
atenent té formació entorn aquests temes i pot donar recursos o activar el protocol i atendre 
a qui hagi patit una agressió. Com a aspecte positiu, no es necessita que hi hagi persones 
dedicant-se específicament al punt lila. Tanmateix, no és tan visible com la carpa, dificulta 
poder oferir recursos i una atenció personalitzada en qualsevol moment o recollir informació 
de la gent. També dificulta la intimitat de la persona que ha estat víctima d’una agressió i la 
seva atenció. 

Parelles itinerants. En alguns casos, és una parella itinerant qui informa a la ciutadania i 
atén a les persones que han rebut agressions. Porten una armilla o algun element que les 
faci visibles. Una parella itinerant facilita la prevenció i detecció d’agressions i violències 
perquè dóna voltes per l’espai de festa i es fa visible. A la vegada, pot detectar espais foscos o 
conflictius més fàcilment. Com a aspectes negatius, dificulta el fet de donar recursos o recollir 
informació de la gent i és més complicat trobar-les si es produeix una agressió. 

RECORDA: Almenys una de les dues persones de la parella ha de ser una dona.

Moltes vegades, els punts liles combinen diferents formats. Per exemple: pot haver-hi una 
carpa durant el dia perquè hi ha prou personal per atendre-la i, al llarg de la nit, la barra 
s’encarrega d’atendre a les persones que puguin viure una agressió. Si algú vol rebre/donar 
informació o recursos, se l’informa que l’endemà podrà anar al punt lila. 

L’opció més completa és la carpa i la parella itinerant, ja que a la vegada que hi ha un espai 
físic visible on anar a buscar recursos o informar sobre qualsevol sexisme o agressió, també hi 
ha una presència activa entre el públic que facilita la prevenció i detecció de violències. 

  Quins materials ha de tenir, un punt lila?
Els materials varien segons el context i la tipologia de festa on s’inscrigui el punt lila. 

Pot haver-hi informació sobre els recursos i entitats del territori que treballen aquests temes; 
materials de sensibilització diversos: des de com mantenir unes relacions sexuals sanes fins a 
com explicar contes lliures de sexisme; material de la campanya que s’estigui fent per prevenir 
les violències i agressions sexistes i LGTBIfòbiques (No és no; Només sí és sí; etc.); informació 
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general que tingui a veure amb temes de gènere i/o violències; preservatius i altres mètodes 
anticonceptius; compreses o tampons; bosses, xapes, adhesius...

  Els protocols

Un dels elements bàsics d’un punt lila és el protocol en contra de les agressions sexistes i 
LGTBIfòbiques. Un protocol estipula què es pot considerar una agressió sexista o LGTBIfòbica 
i marca què s’ha de fer i com s’ha d’actuar, tant envers la persona que ha rebut l’agressió 
com envers qui ha agredit. És important que tota la gent conegui el protocol i, en general, 
s’aconsella que qui l’hagi d’activar i l’organització hagi participat en la creació, adaptació o 
actualització d’aquest. 

En aquest sentit, es fa imprescindible la coordinació entre les persones de l’organització (que 
inclou qui dinamitza el punt lila, la comissió de festes o les entitats participants, les persones 
que estan sobre l’escenari, etc.) amb els agents de seguretat o d’atenció primària i, si cal, 
les autoritats pertinents (ajuntament, districte, etc.). Saber que hi ha un punt lila, qui són les 
persones encarregades d’aquest, a qui s’ha de trucar si es produeix qualsevol agressió, etc. és 
molt important perquè tot funcioni. 

Trobaràs més informació sobre com gaudir d’unes festes majors lliures de masclisme al següent 
enllaç:  https://teiximxarxes.cat/recurs/guia-incorporar-la-perspectiva-de-g%C3%A8nere-les-
festes-majors-0


