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1. El servei 
El Punt Lila i Multicolor ha d'esdevenir un espai de referència en els espais d'oci. Cal 
remarcar que la finalitat d'aquest ha de ser sempre informar, assessorar i acompanyar 
vers les violències masclistes i LGTBIQ+fòbiques. 


La presència del mateix pretén crear un espai de confiança, fàcil d'identificar des d'on es 
presti assessorament, on tothom es pugui dirigir en cas de patir una agressió i/o necessiti 
informació, o, simplement, un espai on poder explicar la seva posició vers una situació de 
violència i poder iniciar el corresponent protocol. És important que la festa sigui un espai 
per gaudir, compartir i promocionar el respecte i, d'aquesta manera, les persones 
assistents poden participar també com a agents actius de detecció i sensibilització. 


Cal remarcar que, en moltes ocasions, el simple fet de la presència d'un Punt Lila i 
Multicolor en l'espai serveix com a element dissuasiu d'agressions sexistes, per raó de 
gènere o orientació sexual.


El servei ha estat present les nits del 7 i 8 d’octubre del 2022 des de les 22:30 fins les 
3:30 h, i de les 23:00 fins les 4:00 respectivament.
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2. L’entitat 
L'associació Catorze Eixos és una entitat sense ànim de lucre que neix l'any 2020. Tenim 
l'objectiu de contribuir en la transformació social generant consciència crítica i valorant la 
diversitat de formes de viure i entendre el món. 


Amb la finalitat de crear espais segurs i de reflexió, a l'associació treballem des de la 
convivència, el respecte mutu i l'educació en valors. Tenint en compte que el més 
important dels PLM és la informació, sensibilització i primera atenció i la derivació, el 
nostre equip és multidisciplinari. 


L'equip compta amb tècniques en promoció per la igualtat de gènere, psicòlogues, 
integradores socials, agents d'igualtat, entre d’altres.


3. Objectius 
1. Planificar i gestionar les activitats del Punt Lila i Multicolor en el recinte de festa 

acordat.

2. Facilitar informació sobre el protocol d’actuació a la ciutadania, materials de la 

campanya i altres materials de sensibilització i informació.

3. Crear un espai segur en cas d’haver detectat alguna incidència.


4. Persones destinatàries 
Les persones destinatàries del Punt Lila i Multicolor són molt diverses:


• Persones assistents als esdeveniments.

• Ciutadania del municipi de Roda de Berà.

• Turistes que es trobin a la ciutat. 

• Personal que treballi en el mateix espai.

•
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5. Avaluació 
L'avaluació s'ha dut a terme a partir de les dades recollides, la informació que les 
persones assistents va facilitar i l'observació de les tècniques.


Creiem que és important destacar la gran tranquil·litat, per part de les persones assistents, 
amb la que s'han presentat els esdeveniments, gràcies al gran equip d’organització.


Les persones de les barres sabien que assistiríem i també coneixien el protocol.


El personal de seguretat estava format i sensibilitzat en prevenció de violències en l'àmbit 
de l'oci nocturn, es van coordinar correctament amb les tècniques i van facilitar en tot 
moment la comunicació. A més a més, van demanar polseres de tela i pins per tot l’equip, 
d’aquesta manera volien visibilitzar la presència del PLM i la seva predisposició cap a 
unes nits lliures de violències sexistes i LGTBIQ+fòbiques.


Els lavabos es trobaven en una bona zona, prop de la barra, a una zona de pas i afluència 
de gent, amb bona il·luminació i hi havia seguretat; dos aspectes que projecten una molt 
bona prevenció de les violències.


La ubiació del PLM estava il·luminada de manera correcta i situada prop de la festa, 
sense que la música afectés a l’hora de mantenir una conversa amb la gent que 
s’apropava, fets que  permetien una bona tasca de sensibilització i informació. Al llarg de 
les dues nits podem dir que per part de l’entitat no es va detectar cap incidència.


INFORMACIONS


Les dades recollides al PLM al llarg de la nit del del dia 7 d’octubre són les següents:


Nº informacions efectuades 38

Nº derivacions als serveis 0

Nº derivacions a cossos de seguretat 0

Nº accions/inciddències sense derivar 0

Nº accions/incidències destacables 0
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Hem pogut comprovar que les franges d’edat van anar augmentant al llarg de la nit. Les 
primeres visites del PLM eren de persones entre 10 i 18 anys que venien a preguntar 
quina era la nostra funció dintre de la festa, i cal esmentar que moltes d’aquestes 
persones van veure el nostre servei com una necessitat real actualment. Al llarg de la nit, 
la mitjana d’edat va pujar de 18 a 40 anys, i les persones que s’apropaven venien a 
buscar material de sensibilització per visibilitzar que estaven en contra de les agressions 
sexistes i lGTBIQ+, però ja coneixien la funció d’un PLM.



El repartiment del material de sensibilització entre les persones que s’apropaven del PLM 
va ser el següent:

 Catorze Eixos 
6

0

4,5

9

13,5

18

15-20	anys 20-30	anys 40-50	anys

Homes Dones





Les dades recollides al PLM al llarg de la nit del del dia 8  d’octubre són les següents:




Nº informacions efectuades 96

Nº derivacions als serveis 0

Nº derivacions a cossos de seguretat 0

Nº accions/inciddències sense derivar 0

Nº accions/incidències destacables 0
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El repartiment del material de sensibilització entre les persones que s’apropaven del PLM 
va ser el següent:
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A destacar:

• Bona coordinació tant amb la persona de referència com amb el personal de seguretat. 

• La població coneixia la campanya d’altres esdeveniments, i les persones es van 
interessar molt pel punt, la campanya i el protocol. 

• No va haver-hi gaire representació femenina de l’escenari.
• El públic de les festes és de perfil jove i per tant altament sensible als missatges que 

se’ls envia, per això és important cuidar molt les lletres de les cançons qu escolten, ja 
que es contradieun molt aquests missatges amb la presència d’un punt lila i multicolor.

Tot I aquests petits detalls, estem molt contentes de com s’ha dut a terme la gestió del 
PLM al llarg de les festes, de la gran feina feta per part de la referent Rosana Dorantes 
que ens ha ajudat en tot moment.
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