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DIAGNOSI. ENQUESTA
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Gràfica 19.1. Als espais festius (públics, populars i/o privats) de Salou on acostumaves a
anar, quines d'aquestes situacions HAS PRESENCIAT i amb quina freqüència?
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Gràfica 19.2. Als espais festius (públics, populars i/o privats) de Salou on acostumaves a
anar, quines d'aquestes situacions HAS PRESENCIAT i amb quina freqüència?
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Més de 20 accions s'estructuren en diversos àmbits:

1. Àmbit accions marc

2. Àmbit formatiu. Àmbit educació formal i no formal.

3. Àmbit mobilitat i espai.

4. Àmbit oci nocturn i de festes populars.

PLA D’ACTUACIÓ 



¤ Campanya comunicativa
¤ Creació Comissió de Seguiment
¤ Adhesió entitats: Agents detectors
¤ Dispositius de suport al Protocol: Graus d’implementació
¤ Potenciar difusió Serveis d’Atenció (SIAD,SAI, SIE)
¤ Espais de coordinació amb entitats

ACCIONS MARC
PLA D’ACTUACIÓ 



ACCIONS FORMATIVES PLA D’ACTUACIÓ 

¤ Entitats que organitzen festes
¤ Agents detectors
¤ Personal tècnic i polític. Ajuntament (Referents protocol)



DETECTA
R

INFORM
AR

AVISAR
Detectar

(agressions sexistes, sexuals o lgtbifòbiques)

Principis d’actuació:
-Avisar i informar

-Informació rigorosa
-No qüestionar l’agressió

-Respectar la voluntat de la persona agredida
-Treball en equip 

-Actitud de cura amb la persona agredida i 
ferma amb l’agressora 

Persona agredida

Informar 
“hi ha un protocol i pots demanar ajuda”

Agredida demana l’ajuda

Agredida NO demana l’ajuda

Persona agressora

Informar/Avisar 
• Punt Lila (amb espai tranquil i equip professional) 
• Punt d’informació i sensibilització (o “Punt Lila informatiu”)
• Punt d’Entrada de Casos (espai visible on hi ha persones organitzadores de 

l’esdeveniment)                                                                                                              

No justificar
Rebuig col·lectiu

No posar-se en risc
No intervenció directa

Es necessita intervenció policial? 

SÍ 
NO 

No qüestionar
Respectar la voluntat

Actitud de cura
Prioritzar-ne la seguretat

No intervenció directa

Informar/Avisar 
Organitzadores de 

l’esdeveniment/ Punt Lila/ Punt 
informatiu 

Informar/Avisar 
Organitzadores de 

l’esdeveniment/ Punt 
Lila/ Punt informatiu 

Avisar
Seguretat privada/ 

Policia 

Si és una situació clara d’emergència 
avisar a seguretat o trucar a 

emergències 

Informar/Avisar 
Organitzadores de 

l’esdeveniment/ Punt 
Lila/ Punt informatiu 

POBLACIÓ GENERAL

CIRCUIT D’ACTUACIÓ  



ENTITATS ORGANITZADORES: 
Persona referent de l’entitat (ha rebut 

formació com a “agent detector”) 

*ATENCIÓ AL PUNT INFORMATIU:
þ Proporcionar informació sobre 

Protocol. 

þ Recollir informació sobre què ha 

passat (si l’agredida vol) 

þ Recollir informació sobre l’entorn, 

acompanyants, relació amb les 

persones agressores

þ Dades de contacte (telèfon i nom), 

si vol. 

q Informació sobre recursos del circuit 

de VM.  

Detectar 
(agressions sexistes, sexuals o lgtbifòbiques)

Principis d’actuació:
-Avisar i informar

-Informació rigorosa

-No qüestionar l’agressió

-Respectar la voluntat de la persona agredida

-Treball en equip 

-Actitud de cura amb la persona agredida i 

ferma amb l’agressora 

Persona agredida

Informar i Acompanyar/Derivar  
“hi ha un protocol i pots demanar ajuda i 
acompanyament per part de les entitats ”

Agredida NO demana l’ajuda

Persona agressora

No justificar

Rebuig col·lectiu

No posar-se en risc

No intervenció directa

Es necessita intervenció policial? 

SÍ NO 

Avisar
Seguretat 

privada/ policia 

No qüestionar

Respectar la voluntat

Actitud de cura

Prioritzar-ne la seguretat
No intervenció directa

Acompanyar 

Avisar
traspàs informació

Registrar*
Registrar*

Agredida demana l’ajuda

Registrar*

Registrar*

Si és una 

situació clara 

d’emergència 

avisar a 

seguretat o 

trucar a 

emergències 

DETECTAR

INFORMAR

ACOMPANYAR

AVISAR

DERIVA
R

• Punt Lila (amb espai tranquil i equip professional) 

• Punt d’informació i sensibilització (o “Punt Lila informatiu”) *
• Punt d’Entrada de Casos (espai visible on hi ha persones organitzadores de 

l’esdeveniment) Des d’aquests tres, derivació recursos Circuit VM: Emergències, 

Seguretat, SIAD/SAI. 

ENTITATS ORGANITZADORES/ PUNT LILA INFORMATIU 

CIRCUIT D’ACTUACIÓ  



Detectar 

(agressions sexistes, sexuals o lgtbifòbiques)

Principis d’actuació:

-Avisar i informar
-Informació rigorosa

-No qüestionar l’agressió
-Respectar la voluntat de la persona agredida

-Treball en equip 
-Actitud de cura amb la persona agredida i 

ferma amb l’agressora 

Persona agredida

Informar i Atendre*

“hi ha un protocol i pots demanar ajuda, 

suport, atenció  i acompanyament”

Agredida NO demana l’ajuda

Persona agressora

No justificar
Rebuig col·lectiu

No posar-se en risc
Primera intervenció directa 

Es necessita intervenció policial? 

SÍ NO 

Avisar

Seguretat privada/policia 

No qüestionar
Respectar la voluntat

Actitud de cura
Prioritzar-ne la seguretat

Agredida demana l’ajuda.

Derivar

Circuit VM 

Recuperar*

Seguir amb atenció com 

evoluciona la situació 

Vol activar altres agents del Protocol?

SÍ 
NO 

Recuperar*

Si és una situació 
clara 

d’emergència 
avisar a seguretat 

o trucar a 
emergències 

Espai 

Tranquil

*Recuperar: 

Si la persona agredida vol seguir la 
festa, se l’animarà perquè ho faci 
amb el suport de l’organització. La 

persona agressora podrà ser 
expulsada de la festa si així ho 

decideixin els serveis de seguretat o 
policials conjuntament amb 

l’organització de la festa i amb 
l’Equip del Punt Lila. També es pot 
oferir un suport a distància sense 

intervenció amb la persona 
agressora. En el cas que es dugui a 

terme aquesta intervenció, 
l’organització es quedarà amb la 

persona agredida a l’espai Tranquil 
mentre l’Equip Punt Lila sortirà a fer 

la intervenció. A la tornada se li 
explicarà tot el què ha passat i com 

ha quedat la situació.

Registrar
Registrar

Registrar

Registrar

DETECTAR

INFORMAR

ATENDRE

DERIVAR

RECUPERAR

REGISTRAR

Registrar

PUNT LILA D’ATENCIÓ (Professionals especialitzats)

CIRCUIT D’ACTUACIÓ  


