Respecta
COM ACTUAR DAVANT
LES PUNXADES
Cal exposar que les punxades no són invencions. Són un fet
minoritari però real i són una nova forma de violència.
Segons l'Observatori de Noctàmbul@s (2021):

•

El 90% de les agressions van ser comeses sobre dones
(de 16 a 25 anys) i el 10% sobre homes.

•

El 100% dels agressors van ser homes, el 50% dels quals
eren coneguts de les víctimes.

Si has rebut una punxada

•

Fes cas de les teves sensacions: Si notes qualsevol sensació
estranya, o si no et trobes bé, demana suport a les amistats o

•

als espais habilitats.
Evita anar a casa directament i ves a un centre sanitari
acompanyada. Allí t’han de fer les proves. És important que

•

hi vagis el més aviat possible.
En cas d’emergència sanitària o policial truca al 112. Més
informació en situacions de violències masclistes truca al
900 900 120.

Respecta

Per a la població general o amistats

•

Si veus alguna conducta estranya que et faci sospitar de
què algú està preparant o usant aquestes vies, avisa les
persones responsables municipals que portin els distintius,
responsables de barres, cossos de seguretat i/o Punt Lila i

•

Arc Iris.
Si veus algú que no es troba bé, avisa les persones
responsables municipals que portin els distintius,
responsables de barres, cossos de seguretat i/o Punt Lila i

•

Arc Iris. En casos d’emergència, truca al 112.
No deixeu la persona sola, no ens podem despreocupar, ens
necessitem totes i tots.

Per l’entorn i amistats dels agressors

•

Si els teus col·legues fan servir les drogues o l’alcohol per
aconseguir apropar-se a una noia, no és un joc, ÉS
VIOLÈNCIA, I ÉS UN DELICTE GREU . Enfronta el teu col·lega.

EL TEU SILENCI ET FA CÒMPLICE DE LA SITUACIÓ

•

Si algun amic manifesta la intenció de fer-ho, explica-li les
conseqüències, per a ell, per a tots i, sobretot, per a les noies.
Sigues contundent: és una conducta que tu rebutges.

