
NOMÉS SÍ ÉS SÍ

Col·lectius  
feministes i LGTBI

Professionals del territori  
amb una mirada comunitària

Especialistes en l’abordatge  
de violències masclistes

PUNT LILA

Treballem amb un  
protocol d’abordatge de les  

violències masclistes
Actuem amb planificació davant les  

violències masclistes i LGTBIQfòbiques

Ubiquem un punt lila  
a l'espai d'oci

Comptem amb el LGTBIQ més  
un equip preparat i reconegut

PROTOCOL D’ACTUACIÓ 
davant les violències  

masclistes

PUNT LILA
espai d’informació,  

sensibilització i assessorament  
contra les violències masclistes

PLA ESTRATÈGIC
d’abordatge de les  

violències masclistes

Fem créixer 
les complicitats

Generem un context 
no sexista entre totes i tots

FESTES 
SENSE AGRESSIONS 

SEXISTES

Tenim en compte les aliances 
indispensables de joventut: 

igualtat, seguretat, cultura i salut
Alineem discursos i accions per donar  

un marc de qualitat a l’oci nocturn

Partim de la realitat local
Coneguem les problemàtiques 

específiques a l’entorn del sexisme  
per fer-hi front de manera conjunta



FEM CRÉIXER 
les complicitats
Generem un context 
no sexista entre totes i tots

COM?
Realitzant accions preventives prèvies  
a la festa: tallers, campanyes, etc.

Desenvolupant programes com “Q de festa”.  
Nits de qualitat de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya.

Fent servir els recursos 
de l’Institut Català de les Dones.

COM?

Dissenyant conjuntament les actuacions, 
fent-ne el seguiment i avaluant-les.

Comptant amb la visió, l’experiència  
i el coneixementde les persones del territori.

UNA ESTRATÈGIA 
que parteix de la realitat local
Coneguem les problemàtiques 
específiques a l’entorn del sexisme 
i fer-hi front de manera conjunta

Material elaborat per: 
Direcció General de Joventut i Agència de Salut 
Pública de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, 
Referents de Salut Jove + Gènere (Demarcació de Girona) 
i Noctámbul@s.

UN PROTOCOL 
d’abordatge de les  

violències masclistes
Actuar amb planificació davant les violències 

masclistes i LGTBIfòbiques

COM?
Elaborant i revisant un circuit 

amb agents diversos.

Atenent i derivant, si cal, 
a serveis especialitzats.

Fent un seguiment de les situacions 
de violències masclistes i avaluació  

de les estratègies d’abordatge.

LES ALIANCES  
indispensables

Alineem discursos i accions 
per donar un marc de qualitat 

a l’oci nocturn

COM?
Igualtat

Reflexionant sobre el sexisme  
amb els grups ciutadans 

que són motor de la festa.

Seguretat
Adherint-se al Protocol de seguretat  

contra les violències sexuals en entorns d’oci 
del Departament d’Interior complementant  

el protocol local.

Cultura
Involucrant el món cultural 

en el reforç de la perspectiva feminista.

Salut
Sensibilitzant, orientant i assessorant  

sobre el consum de drogues  
i salut afectiva i sexual.

UN PUNT LILA
No és un objectiu sinó  

part d’una estratègia
Comptem amb un equip  

preparat i reconegut

COM?
Donant lloc a les xarxes ciutadanes i  

els col·lectius feministes durant el procés.

Apostant per ampliar coneixements  
amb programes formatius com els de 

 l’Agència Catalana de la Joventut.

Destinant recursos i materials apropiats.

La Taula de Referents de Salut Jove + Gènere neix arrel  
d’un treball impulsat des de la Coordinació Territorial  

de Joventut de Girona, amb la participació de professionals  
de joventut en representació de tota la demarcació  

i la col·laboració de l’Agència de  Salut Pública.

En coordinació amb les intervencions  
en promoció de la salut en l’oci nocturn.


