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Des de la Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i el Comtat volem
dotar als municipis de les ferramentes necessàries per poder
instaurar punts liles en les dates que els Municipis consideren
adients.
A més la regidoria pertinent podrà comptar amb el reforç de l’Agent
d’Igualtat de la Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i el Comtat
per poder portar endavant totes les fases per instaurar el punt lila,
així com, amb la presència d’aquesta durant el funcionament del
punt lila si el seu horari ho permet. També s’ofereix el servei de
formació a les voluntàries de cada Municipi.
La Mancomunitat posa al teu abast, el protocol contra les
agressions sexistes, el disseny del decàleg, cartells d’indicacions
davant una agressió sexista, tríptics informatius, les fixes
d’adhesions amb el distintiu per a comerços i col·lectius adherits, un
stand i un roll-up informatiu per a implantar el punt de forma física.
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Considerem que abordar el sexisme en determinants moments és
fonamental, entenem el sexisme com una de les grans
problemàtiques que dificulta gaudir lliurement dels espais públics i
de les activitats, festes i esdeveniments que es realitzen en cada
Municipi.
Pretenem que aquest protocol siga una eina viva i efectiva per a
tots els col·lectius, empreses, bars, tendes,... que vulguin adherir-se
a la seva aplicació.
Primer que res trobareu explicació de que és allò del punt lila, a més
a més tens informació per tal de portar al teu municipi el punt lila de
la Mancomunitat així com el material i la documentació que et
proporcionem. Tot seguit trobem unes definicions que ens ajudaran
a entendre les tasques dels punt liles, així com les instruccions a
seguir en cas d’agressió i també informació i compromís per al
personal voluntari i les fulles d’adhesions a la campanya contra les
agressions sexistes en espais festius.

QUÈ ÉS EL PUNT LILA?
Els punts violeta són espais, en els que se sensibilitza el públic i
s’atén, s’informa i ajuda a víctimes de qualsevol tipus d’agressió
sexista. La seua finalitat per tant és la de conscienciar, prevenir i
gaudir la festa amb el respecte cap a tots els col·lectius allí
presents, lliures d’assetjament i humiliació de qualsevol tipus.
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COM POT ESTAR AL TEU
MUNICIPI?
Primer que res haurem d’avaluar si cal modificacions o no del
protocol per les característiques del teu poble o les teues festes, així
mateix també valorarem la manera de fer créixer el teu punt lila, si ja
heu instaurat al vostre municipi aquest servei.
Haurem de buscar/aconseguir un grup de voluntariat que vulguen
estar al punt lila. Aquestes persones rebran formació per tal de que
la seua actuació en aquest punts siga beneficiosa per a tots/es.
Una vegada tinguem les voluntàries formades, coordinarem la seua
actuació, amb la de les forces i cossos de seguretat que estiguin
presents en l’esdeveniment o esdeveniments on instaurarem el
nostre punt lila.
Durant el desenvolupament de l’esdeveniment la gent encarregada
del punt lila actuarà de la manera que s’ha acordat en les
respectives reunions i formacions.
Una vegada finalitzat l’esdeveniment es concretarà una reunió per
tal d’analitzar el funcionament d’aquest i les possibles millores que
es pogueren instaurar.
Totes aquestes fases, estaran supervisades (en la mesura que
l’horari ho permet) per l’Agent d’Igualtat de la Mancomunitat de
Municipis de l’Alcoià i el Comtat.
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DOCUMENTACIÓ I MATERIALS DELS PUNTS LILES
PROPORCIONATS PER LA MANCOMUNITAT DE
MUNICIPIS DE L’ALCOIÀ I EL COMTAT:
Cartells explicatius sobre les línies d’actuació en cas d’agressió.
Distribuïts per tot l’espai (barres, banys,...)
Fullets per a repartir en el punt lila i en altres
llocs possibles dins de l’esdeveniment.
Difusió dels punts liles i el contacte en
les xarxes socials, a més d’adjunt a
totes les comunicacions que fera
l’ajuntament sobre l’esdeveniment.
Stand per a poder instaurar
físicament el punt lila
Roll-up informatius per acompanyar al
punt lila
Distinció per a la persona, entitat, organització, associació...que
s’adhereix al protocol.

Com hem comentat abans, per tal de transmetre les idees i motius
per elaborar aquest protocol i tenir una bona coresponsabilitat de
la seva aplicació, des de la Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i
el Comtat es portarien a terme tallers de formació per a totes les
persones responsables de l’esdeveniment i de les persones
voluntàries del punt lila, sobre els límits i consentiments i sobre com
actuar en cas d’agressió.
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DEFINICIONS QUE HEM DE CONÈIXER
PER TAL DE SABER IDENTIFICAR.
QUÈ ES UNA AGRESSIÓ SEXISTA?
És una agressió física o no, exercida sobre una persona per motius
de gènere, orientació sexual
o aspecte físic en relació als
estàndards estètics. Així, exemples d’aquestes conductes inclouen,
entre altres:
Comentaris ofensius i/o degradants, abusos verbals o qualsevol
altre comportament hostil com insults, burles, comentaris
despectius sobre la persona, floretes (“piropos”) no
desitjades...que tenen per objectiu ridiculitzar a una persona o
grup.
Formes no benvingudes de contacte físic, tocaments no desitjats
que incomoden, violenten o no agraden a la persona o grup que
els pateix.
Falta de la voluntat per participar en un lloc que hi hagi
companys amb els que no es vol estar.
Exhibició de símbols sexistes ofensius.
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QUI L’EXERCEIX?
Aquestes conductes actuen com a tractaments diferencials d’una
persona a causa de la seva pertinença o adscripció de gènere. Així,
la persona assetjadora pot ser un company o qualsevol persona i
no admetre-ho. Es poden reproduir aquestes agressions entre
persones conegudes i desconegudes, entre companys de
militàncies, de col·lectius o d’entitats. Entenent que el patriarcat és
un sistema de poder on la socialització masculina té el privilegi,
sabem que la majoria d’agressions es produeixen sobre les dones i
altres identitats de gènere no hegemòniques.

ON ES POT PRODUIR?
Les agressions sexistes són formes d’opressió patriarcal que
apareixen constantment en la nostra quotidianitat i en els nostres
espais i s’emparen en els múltiples paraigües que tenen a veure
amb les inèrcies socials com el context festiu, les drogues i la idea
que el que passa en aquests contextos forma part de la vida
privada de cadascú. Aquest còctel d’elements funciona com a
legitimador de les conductes de la persona agredida i permet que
aquestes formes de violència queden silenciades, minimitzades i
reproduïdes. Des d’una perspectiva antipatriarcal, aquest tipus
d’accions no són anècdotes aïllades sinó que responen i formen
part d’una violència estructural. Denunciar-les i combatre-les és
una manera de fer política.
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COM ACTUAR EN CAS
D’AGRESSIÓ?
L’organització informarà de la seua ubicació i en el cas que una
dona o una persona presèncie o patisca abusos, podrà acudir al
Punt on serà atesa, en un espai tranquil i íntim.
Tranquil·litzar a la víctima al tractar-se d’un moment
extremadament delicat, en un espai relaxat.
Que la víctima explique allò que ha ocorregut, descriga l’agressor i
es tracte d’identificar, per a posar-ho en coneixement de la
seguretat de l’esdeveniment.
En el cas d’agressions físiques, contactar amb el dispositiu
sanitari present en l’esdeveniment, o bé amb els Serveis
d’Emergències cridant al 112
En qualsevol cas, sempre es pot posar en contacte a la víctima
amb la Xarxa Centre Dona 24 hores a través del 900.58.08.88
disponible les 24 hores del dia on les professionals especialistes
assessoraran els passos que s’han de seguir segons l’ocorregut.
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COMPROMÍS DE LES VOLUNTÀRIES
AL PUNT VIOLETA
La nostra actuació com a voluntàries, sempre amb el consentiment
de la persona agredida, és respectar la seua decisió personal.
L’objectiu principal és l’apoderament de la persona agredida, i, per
tant, aquest protocol és un mecanisme de protecció transversal en
l’espai que escolliu del vostre municipi.

PAUTES D’ACTUACIÓ PER A LES VOLUNTÀRIES
DEL PUNT VIOLETA

1.

Mostra-li suport. Si presències una agressió física o verbal,
acosta’t a la persona agredida i protegeix-la

2.

Dóna-li prioritat: Si s’acosta alguna persona a demanar ajuda,
presta-li atenció

3.

Escolta: Proporciona-li suport de manera respectuosa, no la
deixes de costat

4.

Si necessita ajuda urgent: telefona al 112

5.

Si necessita assessorament urgent: Telefono al 016
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6.

Identifica: A la persona agressora fins que arribe l’ajuda.
Nosaltres com a voluntàries mai podrem actuar com escuts
humans entre la víctima i agressor. Tasca que deixarem sempre
en mans de professionals.

7.

Recorda: Mostra suport i escolta, respecta la seua opinió i
desitjos, guarda la confidencialitat, coordina’t, identifica la
persona agressora i evita els possibles rumors.

FUNCIONS COM A VOLUNTÀRIES
Informar i fer difusió del punt lila, de les seues accions i de la
possibilitat de tota la ciutadania i entitats per a la seua adhesió.
Sensibilitzar al conjunt de la ciutadania vers la problemàtica de
les agressions sexistes.
Acompanyar, escoltar i derivar a les persones agredides als
serveis especialitzats.
Oferir la nostra escolta activa a les persones agredides. Una de
les coses més importants és respectar que la víctima vulgui o no
denunciar i portar l’assetjament més endavant. Per aquestes
persones que es senten agredides però que no volen anar més
enllà, posarem a disposició una caixa tancada on podran contarnos de manera anònima les vivències viscudes . El que recollim en
aquesta caixa ens servirà com a material per a ser coneixedores
del que ha passat a l’esdeveniment
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Davant qualsevol agressió verbal que les voluntàries puguen
rebre durant la nostra tasca, ens comprometem a actuar amb
assertivitat, de manera col·lectiva i tenint en compte que som
voluntàries d’una campanya municipal.

RECOMANACIONS PER A VOLUNTÀRIES,
PERSONAL DE BARRA, ETC., A L’HORA
D’ENCARAR UNA SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA

Res justifica una agressió (ni les drogues o l’alcohol, ni el vestuari,
etc)
Una agressió és una abús de poder d’una persona sobre un altra.
No és un malentès, ni un conflicte.
Una agressió és quan algú es sent agredit/da: cadascú té els
seus límits, que són variables en funció de les vivències de cada
persona. No es legítim qüestionar els límits de l’altre.
Mai posar en dubte quan algú manifesta que ha patit o està patint
una situació de violència. El dubte implica col·laboració amb la
violència.
Totes i tots podem ser agressors/es: totes i tots podem traspassar
els límits de l’altra persona ja que aquests son subjectius. És el
que cadascú sent. Hem de recordar que ens socialitzem en un
sistema patriarcal.
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El patriarcat és un sistema de relacions de poder on el rol masculí
té el privilegi. El sistema patriarcal atorga una situació privilegiada
a les persones socialitzades com a homes. Des d’aquesta lògica,
els homes tenen atorgats uns drets sobre les dones, que els situen
en una posició de superioritat. Això no vol dir que tots els homes
exerceixin el poder que els és atorgat però sí que es poden creure
amb el dret d’exercir-lo.
Recolzar i donar suport a la persona agredida.
Facilitar espai de seguretat.
Informar en tot moment sobre el protocol d’actuació a la víctima i
les passes que se seguiran sota el seu consentiment.
Si la víctima no vol donar cap resposta, és la seva decisió i hem de
respectar-la.
La dona sempre és capaç de decidir què és el que vol.
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ADHESIÓ FORMAL PER A BARS, COL.LECTIUS, ASSOCIACIONS,
TENDES, COMERÇOS I DEMÉS EMPRESES A LA CAMPANYA
CONTRA LES AGRESSIONS SEXISTES DE LA MANCOMUNITAT DE
L’ALCOIÀ I EL COMTAT.

L’ENTITAT/COL·LECTIU_________________________________
_________________________________________________ I,
EN LA SEUA REPRESENTACIÓ, __________________________
__________________________________________________
AMB EL TELÈFON DE CONTACTE ___________, ADREÇA
ELECTRÒNICA ___________ I LOCALITAT _________________
_________________________________________________.

MANIFESTE LA VOLUNTAT D’ADHESIÓ A LA CAMPANYA CONTRA
LES AGRESSIONS SEXISTES EN LES FESTES DEL MUNICIPI DE
_____________________________________

_____________, a __________ de_____________ de 20_____

PER UNES FESTES LLIURES
D’AGRESSIONS SEXISTES
1.- Les festes són perquè les gaudim des del respecte totes les
persones
2.- En festes no tot val.
3.- Lligar amb algú no t’obliga a arribar més enllà dels límits que tu
decidisques
4.- Ni l’alcohol ni les drogues justifiquen una actitud o una agressió
sexual.
5.- Les teues formes de vestir o de ballar no li donen dret a ningú a
tocar-te o assetjar-te
6.- Fer acudits o comentaris sexistes i/o tolerar-los perpetua el
masclisme
7.- Insistir és assetjar. Assetjar és agredir.
8.- Si presències una agressió masclista: Escolta, acompanya i
acudeix al punt lila.
9.- Tens dret a parar qualsevol situació. En tot moment pots dir No.
10.- Si et sents assetjada o pateixes una agressió sexista busca
ajuda.

Punt lila
016 Ministeri
112 Emergències
062 Guardía Civil
091Policia Nacional
092 Policia Local
900 58 08 88 Centre
dona 24h

Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i el Comtat
C/ Sant Mateu, 3 (Edifici Àgora)

