
Al carrer no vull ser valenta,
vull estar segura.

Què és un punt lila?
Els punts liles són oficines d’informació, assessorament  i
acompanyament  per  a  les  possibles  víctimes  d’agressions
sexistes .             En els Punts Liles es tracten agressions de
caràcter  sexista,  assetjaments,  tocaments  sense  permís,
comentaris  ofensius  o  agressions   discriminatòries  de  qualsevol
mena . També agrupa  al col·lectiu LGTBI. El punt té una clara i
evident funció pedagògica per fomentar la prevenció, especialment
entre  els  joves,  i  als  ambients  més  nocturns.  El  Punt  Lila  va
acompanyat  de  diversos  materials,  com  polseres,  samarretes  o
cartells amb el lema ‘Només sí és sí’.

Per a què serveix?
La seua finalitat per tant, és la de conscienciar, previndre i disfrutar 
la festa amb el respecte cap a les dones, lliures d’assetjament

On els pots trobar?
En grans festivals o festes on és fàcil que hi haja agressions 
masclistes.

Saps com has de reaccionar en cas d’agressió masclista?

1.  L'organització informarà de la seua ubicació i en cas que una dona
o una persona presencie o patisca abusos, podrà acudir al Punt lila,
on serà atesa en un espai tranquil i íntim.

2. Tranquil·litzar  a  la  víctima  en  tractar-se  d'un  moment
extremadament delicat, en un espai relaxat.

3. Que la víctima explique què ha ocorregut, descriga a l'agressor i
tracte d'identificar-lo per  posar-ho en coneixement de la seguritat
present  a  l'esdeveniment,  o  bé  amb  els  Serveis  d'Emergències
cridant al 112.

4. En qualsevol cas, cal posar-se en contacte, a través del  900 58
08 88, amb la Xarxa de Centres Dona 24 Hores, disponible les 24
hores  del  dia,  on  professionals  especialistes  l'assessoraran  dels
passos a seguir segons els fets ocorreguts. 

5. En el cas d'agressions físiques, contactar amb el dispositiu sanitari
present a l'event o bé amb el Servei d'Emergències.



6. Pots posar-te en contacte amb el telèfon gratuït 016.  Funciona

les 24 hores del dia, els 365 dies a l´any i no deixa rastre en la
factura del telèfon. Ningú sabrà que has telefonat. És absolutament
confidencial.  En  el  016  rebràs  atenció  professional.  T'informaran
sobre  el  que  has  de  fer  i  en  cas  d'emergència  et  passaran
directament amb el 112. 

Quins telèfons i adreces pots fer servir per a demanar ajuda?  

       900.58.08.88 CENTRE DONES 24 H
         016 MINISTERI

       112 EMERGÈNCIES
        062 GUÀRDIA CIVIL
        091 POLICIA NACIONAL

        96 244 33 52 POLICIA LOCAL ALBERIC

  MÉS INFORMACIÓ : 
 http://www.inclusio.gva.es/es/web/mujer/violencia-de-genere


