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QUI SOM? 
 
 

FUNDACIÓ ANTISIDA DE LLEIDA 
 

La Fundació Antisida de Lleida és una entitat declarada d’utilitat pública, sense ànim 
de lucre fundada l'any 1991 amb l'objectiu de millorar, de forma integral, la qualitat de 
vida de les persones afectades per VIH/sida i de promoure accions en l’àmbit de salut 
sexual. 

Actualment està inscrita a: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
(ACCD), Registre general de la Direcció General per a la Joventut i Registre d’entitats, 
serveis i establiments socials de l’Institut Català de Serveis Socials. 
També està adherida a: Fesalut (Federació d'Entitats per la Salut de Lleida), Comitè 1r 
Desembre (plataforma unitària d’entitats de VIH/sida), Lleida Social, Voluntaris.cat, 
Coordinadora d'ONG i altres moviments solidaris de Lleida i CESIDA (Coordinadora 
Estatal de VIH-sida). 

 
• Missió: Donar una resposta integral a les necessitats individuals i comunitàries 

que sorgeixen en l’àmbit del VIH sida i en salut sexual 

• Visió: Ser un referent actiu i innovador en les polítiques de salut sexual i en 
l’àmbit del VIH/sida 

 

 
Valors  

Compromís Implicació Respecte 

Ètica Innovació Solidaritat 

Experiència Qualitat Transparència 



 
 

JUSTIFICACIÓ PUNT D’ATENCIÓ LILA 
 

El 25 de setembre de 2015, 193 països es van comprometre amb els 17 objectius de 
desenvolupament sostenible de les Nacions i al seu compliment per l’any 2030. Els 
objectius persegueixen la igualtat entre persones, protegir el planeta i assegurar la 
prosperitat com part d’una nova agenda de desenvolupament sostenible. Un nou 
contracte social global que no deixi a cap persona enrere. 

 
Aquest projecte vol sumar-se a aquests objectius de desenvolupament sostenible amb 

la mirada enfocada en els drets humans. Entre els objectius està: 

 Aconseguir la igualtat de gènere acabant amb totes les formes de discriminació 

contra les dones i nenes del món i eliminant tota forma de violència cap a dones 

i nenes en el àmbits públics i privats, incloses la tracta, l’explotació sexual i altres 

tipus d’explotació. 

 Promoure societats pacífiques e inclusives per el desenvolupament sostenible, 

facilitat l’accés a la justícia per a tothom i construir a tots els nivells institucions 

eficaces i inclusives. 

Per tal de complir aquest objectius, Europa ha demanat un compromís al països de la UE 

per acabar amb les violències contra les dones. Espanya adquireix aquest compromís i 

el passat desembre de 2017, el diferents Grups Parlamentaris, Les Comunitats 

Autònomes i les Entitats Locals representades en la Federació Espanyola de Municipis i 

Províncies, van ratificar el “Pacto de Estado contra la Violència de Género”. Aquest Pacte 

suposa la unió d’un gran número d’institucions, organitzacions i persones expertes en la 

formulació de mesures per l’eradicació de la violència sobre les dones. EL Pacto implica 

incidir, de manera transversal, en tots el àmbits de la societat. 

Els eixos d’actuació aprovats son: 
- Trencament del silenci a través del foment d’accions de sensibilització de la societat. 

- Millora de la resposta institucional a les víctimes de violència de gènere a través de a 
coordinació i treball en xarxa. 
- Perfeccionament de l’assistència, ajuda i protecció que s’ofereix a les dones víctimes 
de violència de gènere i als seus fills i filles. 

- Intensificació de l’assistència i protecció de menors. 
- Impuls a la formació dels diferents agents per garantir la millor resposta assistencial. 

- Millora del coneixement com complement indispensable per contribuir de forma 
eficaç a la lluita contra tots els tipus de violència contra les dones inclosos en l’àmbit del 
Conveni d’Estambul aportant dades més fiables, completes i conseqüències. 
- Recomanacions a CCAA, Entitats Locals i altres institucions, com agents col·laboradors 
necessaris per aconseguir eradicar la violència contra les dones per raó de gènere. 



- La visualització i atenció d’altres formes de violència contra les dones, prestant 
especial atenció a la violència sexual, a la tracta de dones i nenes amb finalitats 
d’explotació sexual, mutilació genital femenina i als matrimonis forçosos. 
- Compromís econòmic amb les polítiques per l’eradicació de la violència sobre les 
dones. 
- Seguiment del Pacte d’Estat facilitant la informació necessària a la Comissió de 
Seguiment del Pacte. 

 
 

Què és el PUNT D’ATENCIÓ LILA 
 

 

Aquesta intervenció parteix de la convicció que per acabar amb les agressions sexistes i 
sexuals en l’espai públic, entre moltes altres coses, es necessiten intervencions 
comunitàries, col·lectives i feministes que tinguin com a objectiu la transformació social. 

 

En l’espai públic conviuen la violència explicita i la implícita. La primera en forma 
d’agressions sexistes i sexuals, que van des de la floreta verbal fins a l’abús sexual i la 
segona, la violència implícita, que es configura com un mecanisme de control i 
d’opressió dels cossos de les dones. Aquesta violència implícita, que aprenen des de 
nenes en ser socialitzades en la por, ens fan seguir entenent que el nostre espai 
“natural” és el privat i que el públic no es pertany. La violència implícita converteix en 
natural el que és un exercici de desigualtat social perquè el patriarcat aconsegueix que 
la violència es converteixi en natural, fet que elimina, així, les possibles resistències. 
El que passa en l’espai públic és el reflex d’aquest sistema patriarcal, que té com un dels 
seus pilars bàsics el control del cos de les dones. Un sistema que estableix relacions 
desiguals de gènere en el qual els homes ocupen posicions de domini i les dones de 
subordinació. 
És dins d’aquest sistema patriarcal que discrimina les dones en tots els àmbits de la 
societat on la violència contra elles troba significació. 

 

Això ens porta, com a punt d’atenció lila, a marcar objectius en les nostres intervencions, 
tals com: 

 
- Fer visibles les agressions sexuals de les que són objecte les dones i les persones 

heterodissidents, contextualitzant-la en la violència de gènere que té més a 
veure amb aquesta demostració de poder per part de l’agressor que amb una 
suposada expressió de la seva sexualitat. 

- Aconseguir espais d’oci lliures d’agressions i a on ens puguem relacionar de 
manera consentida. 

- Contribuir a l’eradicació de les violències masclistes, posant especial èmfasi en 
que la responsabilitat és de tothom, tant de qui agredeix, com de qui observa i 
no actua. 

Espai segur que neix amb l’objectiu de contribuir en la eliminació de les violències 
sexuals a què s’enfronten les dones i persones heterodissidents en els espais d’oci 
públics. 



Som conscients que aquesta intervenció aporta una dimensió molt concreta de 
l’eradicació de les violències sexuals. I que s’ubica en un territori concret i del qual 
participen unes determinades persones, que són precisament aquelles que poden 
accedir als espais d’oci d’una manera més o menys lliure. 

 
Què fem? 

 
L’acció duta a terme en el punt d’atenció lila és de: 

- Informació 
- Assessorament 
- Acompanyament en les violències masclistes i Lgtbifòbiques 
- Sensibilització i visibilització de les violències sexuals. 

 

El punt d’atenció lila és un espai de referència de la festa, fàcilment localitzable, on 
tothom sap que es pot adreçar en el cas que sigui necessari o vulgui rebre informació. 
NO és un espai lúdic. 

 
A la carpa es poden trobar materials específics de la campanya contra les violències 
d’abast local, comarcal o bé provincial, segons les especificitats de cada intervenció i 
necessitats de cada municipi i/o espai festiu. 

 

En cas d’agressió, l’acció es centra en les necessitats i requeriments de la persona 
agredida oferint un acompanyament diferenciador que, difícilment, es pot oferir en 
altres serveis d’atenció. Es respectarà en tot moment el criteri de la persona agredida 
mentre se l’atén (anonimat, si vol denunciar o no...). 

 

Durant les intervencions s’elabora un registre de totes les situacions que ens han 
reportat o hem detectat. L’Equip del Punt d’Atenció Lila fa servir uns registres on es 
recullen dades com, per exemple, qui ha viscut l’agressió (violència vers les dones o 
per l’orientació, identitat o expressió de gènere), qui l’ha exercit o si es tracta d’una 
agressió present o del passat. També s’hi recull si la persona ha necessitat ser adreçada 
a algun servei específic d’atenció en violències masclistes i/o Lgtbifòbia o bé si a la 
intervenció s’ha activat algun dispositiu de resposta urgent establert en el protocol local 
(sanitari, social, policial, etc.). 

 

D’altra banda, per conèixer l’impacte a nivell de sensibilització, es porta un registre de 
totes les persones amb què s’interactua. 

 

Què ens ajuda a fer bé la nostra tasca? 
 

 Una acció coordinada amb tots/es els i les agents implicades en la festa 
(professionals de la seguretat privada, seguretat pública, personal de les 
barres...). Aquesta coordinació és fonamental i és el que permet resoldre i fer 
més útil la intervenció.

 Implicació i compromís de l’administració local.

 Vincle amb el teixit social i feminista del territori: formacions vivencials i 
intergeneracionals.



 Un protocol d’actuació local com a marc de referència. Cal que les i els agents 
implicats estiguin informats del protocol.

 
 
 
 
 

 

 Carpa 3x3m. En el cas que la localitat on es fa l’acció ja disposi de carpa i vulgui 
fer-la servir, es descomptarà del preu de la intervenció.

 Taula pel material informatiu i faldons
 Banderola (4m d’alçada) i lona (1’32x1’32m) identificativa del punt d’atenció 

Lila

 Samarreta i dessuadora identificativa per l’equip d’atenció.
 Protocol: Cada municipi ha de proporcionar el protocol local i/o comarcal a 

seguir i s’ha de fer arribar a la nostra entitat per tal de poder conèixer-lo abans 
de la intervenció.

 Es recomanable com material de difusió i informatiu dels recursos existents al 
territori. En el cas que:

1. Sí, es disposa de material informatiu i de difusió propi. La Fundació 
Antisida de Lleida no aportarà cap tipus de material. 

2. No, es disposa de material informatiu i de difusió propi. La Fundació 
Antisida de Lleida aportarà material informatiu i de difusió, però aquest 
serà genèric. 

 

 

 Punt de llum i llum per la il·luminació a l’interior de la carpa.

 Espai tranquil. Demanem un espai tranquil a prop de la carpa d’intervenció 
per tal de poder assegurar una atenció confidencial i segura en el cas de 
produir-se un agressió.

 Coneixement de les persones implicades en aquesta acció.
1. Persona referent a la que adreçar-nos a l’arribada. 
2. Si hi haurà equip sanitari o no. 
3. Si hi haurà Personal de seguretat privat o no. 
4. Si hi haurà Cossos policials o no. 
5. Si hi haurà Persones clau de la barra o organització implicades en l’acció 

i que es trobin al recinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipament que aporta l’equip tècnic del Punt d’atenció Lila: 

Peticions de l’equip del Punt Lila per poder fer una adequada intervenció: 



 
CONTACTE 

 
                             promoció@antisidalleida.org  

              tel.  973 26 11 11

mailto:promoció@antisidalleida.org


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


