Taula rodona: Els Punts Lila: acció puntual o
estratègia integral

Reflexions sobre els
Punts Lila
des de l'experiència del CJAS

Els Punts Lila dins d’una estratègia global
 Els Punts Lila haurien de formar part d’una estratègia de prevenció i
com una aposta estructural per a la transformació comunitària. Per
tant no hauria de ser quelcom aïllat sinó part d’un pla/projecte a
mig/llarg termini.
 Treball coordinat amb tots els agents implicats, abans, durant i
després de la intervenció.
 Elaboració d’un protocol de construcció comunitària.

 La formació a tots els agents com a element necessari i
imprescindible amb dos vessants.
 Tenir el protocol com a marc de referència.

Aprofitar la moda per fer avançar l’agenda
 Donar possibilitat a la intervenció independentment del punt de
partida de cada territori. Intervenció possibilista vs intervenció
maximalista.

 Respectar el ritme de cada territori.
 Els objectius no poden ser els mateixos d’entrada per tothom.
 El nostre treball funciona si acompanya, es nodreix i també
estimula les iniciatives locals sense pretendre substituir-les,
generant aliances i col·laboracions. Vincle amb el teixit social i
feminista del territori.
Com fem avançar l’agenda?
 Reunió de devolució, informe final de la intervenció i
document d’autoavaluació.

Espais autogestionat, Punts Lila professionals i
altres agents socials
 Treballar de manera coordinada amb altres agents i iniciatives de prevenció:
 Diferents Punts Lila adherits al protocol de l’administració en el mateix
acte festiu.
 Altres agents socials preventius (agents cívics, educadors/es de
prevenció de consum de drogues, etc.). Cal pensar en com fer una
intervenció coordinada des de l’administració i alinear la mirada en les
intervencions (perspectiva de gènere).
 Sinèrgies i col·laboració de Punts Lila “professionalitzats” amb els espais
autogestionats amb protocol propi.
- Experiències de col·laboració molt positives. (p.e: Gràcia, Sant
Andreu, Sagrera.)

- Experiències de territoris on l’administració adopta el protocol del
col·lectiu feminista i treballen de manera conjunta. (p.e: Barberà
del Vallès- KBD, Les Corts- Les Cortsenques Dissidents, Nou BarrisManada Perifèrika).

L’Equip: la importància de les cures
 La formació i l’estabilitat de l’equip.
 Comptar amb un equip estable: qualitat en les condicions laborals.
 Que les intervencions es portin a terme professionals formades en un model
feminista. Assegurem així criteris professionals compartits que revisem
periòdicament.
 Cada nou espai on intervenim ens permet viure i veure noves experiències que
van posant-nos en conflicte i alhora enriquint la nostra mirada vers les violències
masclistes en espais d’oci.
 Espais d’auto cura de l’equip. Les vivències durant les nits d’intervenció són sovint
dures per les professionals. La nostra eina de treball som nosaltres mateixes, i en les
situacions que afrontem i en els relats es desperten emocions personals que cal
treballar col·lectivament per donar una bona resposta a les demandes i a l’hora cuidarnos entre nosaltres.
La revisió emocional de la nostra feina, els nostres estereotips, prejudicis, etc. és
fonamental per ser coherents amb aquest model feminista d’intervenció.

Impactes del Punt Lila
 El Punt Lila és una acció de prevenció en relació a les violències sexuals en els espais
d’oci que té un impacte: l’impacte més clar és a nivell personal de les persones amb
les que interactuem. Quan jo em transformo també transformo el meu entorn.
 Apropar-nos on és la gent jove. Obrir un espai per parlar de les violències
viscudes en un espai facilitador on no m’estic identificant com a dona que
està patint violència. Espai privilegiat de detecció i primera intervenció.
 Ampliar la mirada a altres violències (que es donen en altres àmbits), i que
ens permet fer prevenció i acompanyament en la identificació de les
violències masclistes.
 Posar de manifest i desnaturalitzar la violència implícita en l’espai públic:
l’espai públic també pertany a les dones.
 Per aconseguir impactes a altres nivells són necessàries altres accions.
 El Punt Lila pot ser el punt de partida però mai ha de ser una intervenció única i
aillada.
 Per la transformació social calen polítiques públiques que tinguin com a objectiu
l’eradicació de les violències masclistes.
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