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Castellar tornarà a comptar amb un Punt Lila els dies de la Festa
Major

Dijous 29 d'agost de 2019
Programes| Festa Major de Castellar del Vallès 2019

L’espai, un punt fix a Vilabarrakes i a l’Espai Tolrà i un altre de mòbil al
Correlokals, pretén prevenir situacions de violència masclista i acompanyar
possibles víctimes d’agressions sexistes

Castellar del Vallès comptarà per segon any consecutiu amb un Punt Lila amb motiu
de la Festa Major, una iniciativa que aquest any porta a terme l’Ajuntament amb la
col·laboració del col·lectiu feminista de Castellar Les Carnera, després que el 2018
aquest col·lectiu la impulsés per primera vegada.

Es tracta d’un espai d’informació i assessorament que té per objectiu prevenir
situacions de violència masclista i d’acompanyament a possibles víctimes
d’agressions sexistes, i que enguany s’ubicarà de forma fixa a  l’Espai Tolrà el dia 6
de setembre, en el marc de la Festa 10a Trobada Amics dels 80's i 90's, i a l’espai
Vilabarrakes els dies 7 i 8 de setembre. A més, n’hi haurà un altre de mòbil que
funcionarà durant tot el recorregut del Correlokals, el dia 6 de setembre.

El Punt Lila comptarà amb diverses voluntàries de diferents entitats (com ara Les
Carnera, Vilabarrakes i l’Assemblea de Dones d’ERC) i altres dones a títol
individual que aniran identificades amb un peto lila amb el lema “Només sí és sí” i
que han rebut formació, a càrrec de formadores expertes en temes de gènere, sobre
l’atenció i l’assessorament que cal dur a terme en aquest espai i davant de diverses
situacions de violència sexista. Aquesta sessió formativa va tenir lloc el mes de
juliol passat, programada per la Regidoria de Feminisme, i va comptar amb
l’assistència d’una quarantena de persones. També participaran en un curs de
formació en aquest sentit, el proper dimarts 3 de setembre, els tècnics municipals
que fan de responsables als actes de Festa Major.

D’altra banda, tothom qui ho vulgui pot inscriure’s en un taller d’autodefensa gratuït
organitzat per Les Carnera que s’ha previst dijous 5 de setembre, de 18 a 21 h, a la
Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador, i que impartirà Karin Konkle, de Fem
Autodefensa. Per fer-ho, cal enviar un correu electrònic a lescarnera@gmail.com, ja
que les places són limitades.

Materials de suport “Només sí és sí”
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A banda del Punt Lila, i amb el mateix objectiu de promoure una festa sense
agressions com ja s’està fent des de fa quatre anys, l’Ajuntament ha elaborat
diversos materials de suport, com ara cartells i banderoles amb el lema “Només sí és
sí” en què s’especifica el protocol a seguir per part de les persones que visquin una
agressió o se sentin assetjades. Aquest material es distribuirà per diversos punts del
municipi, així com també adhesius amb el telèfon mòbil de la Policia Local al que
s’ha de trucar en cas d’agressió sexista (696462050) i el telèfon d’emergències 112,
que està actiu les 24 hores.

Aprofitant la Festa Major també s’han confeccionat 4.000 polseres amb el mateix
lema “Prou agressions. Només sí és sí”, que es repartiran a diferents escenaris
estratègics de la Festa Major. A més, la publicació del programa de Festa Major que
es distribueix a totes les llars del municipi ha inclòs un decàleg amb un seguit de
recomanacions. Aquest n’és el text:

“Tolerància zero a les agressions sexistes

Totes les persones tenim dret a gaudir lliurement de la Festa Major.

Molestar i insistir no és lligar, és assetjar.

Les mirades, els tocaments sense permís els comentaris ofensius o degradants també
són formes de violència.

La festa i la nit no són excuses!

Si estàs veient o patint algun tipus d’agressió, pots demanar ajuda.

1. Actuar és responsabilitat de tothom.
2. Si et sents agredida o assetjada pots demanar suport al teu voltant, no estàs

sola.
3. Primer pot ser sí i després pot ser no, tens dret a repensar-t’ho i a no seguir.
4. Les agressions mai les provoques tu.
5. Sota la influència de l’alcohol i les drogues cap consentiment és vàlid.
6. Tothom som persones. Respecta les diverses orientacions sexuals i

expressions de gènere.
7. No siguis còmplice! Apropa’t, ofereix-te, dona suport i ajuda si cal.
8. Si presencies un comportament sexista o una agressió sexual, actua! Rebutja i

denuncia.
9. Si tens alguna imatge o gravació, no la comparteixis; ensenya-la a les

autoritats.
10. Repensa la teva masculinitat i no responguis a models masclistes i agressius.

AMB TOLERÀNCIA I RESPECTE, LES FESTES SÓN MÉS FESTES

DE FESTA AMB NOSALTRES, NO CONTRA NOSALTRES!”
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