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Tenim dret a construir un futur millor per a tothom. 
Tenim el dret a viure lliures de violències!

La mobilització de l’Assemblea incorpora una acció de sensibilització i prevenció vers 
l’erradicació de les violències masclistes a través de l’adopció del protocol per una 
manifestació lliure de violències masclistes i lgtbifòbiques. Amb aquest protocol, 
els Punts Liles esdevenen un element més de la mobilització de la Diada, des de l’11 
de setembre de 2018. El dispositiu, compta amb les expertes en violències masclistes 
i les sòcies de la sectorial Dones, en tot moment coordinades amb el comandament 
de la mobilització i equips sanitaris i de seguretat. Pert tant, en cas de produir-se una 
agressió, l’Assemblea està en disposició de donar una resposta adient. En aquests 2 
anys, els Punts Liles s’han distribuït al llarg del recorregut de la manifestació, per donar 
cobertura a la totalitat de trams.

En aquests dos anys, la tasca realitzada a través dels Punts Liles 11S, més enllà de tenir 
un dispositiu de resposta davant una agressió, ha estat triple: 

   sensibilització, des de la sessió de presentació/formació amb els diferents equips 
de l’organització, a la presència al llarg de tot el recorregut de les parades Punt Lila 
amb materials, informadores i expertes.

   connexió amb les sòcies i socis més joves de l’Assemblea. Grup d’edat més 
nombrós que s’apropa cada any als Punts Liles, amb companyia de mares i pares o 
bé en grups d’amics i amigues.

   mostrar el compromís de l’Assemblea per una república catalana lliure de 
violències masclistes i lgtbifòbiques

Enguany, la COVID19 impedirà una gran manifestació, però no deixarem de sortir 
al carrer. El proper 11S vindrà marcat pel compliment de les mesures dictades per 
les autoritats sanitàries del país. Durant la pandèmia, la violència masclista s’ha 
incrementat de manera preocupant a tot el país. L’Institut Català de les Dones 
informa que durant el confinament, ha estat necessari reforçar el servei d’atenció 
permanent del 900 900 120 i les xifres del 1r mes de confinament són horribles: 
40 trucades diàries, un increment del 60 % respecte el mateix període de l’any 
2019. Increment que s’ha repetit en el servei d’atenció a través del correu electrònic 
900900120@gencat.cat, que ha passat de rebre 11 correus diaris a 70!

L’Assemblea manté el seu compromís vers l’erradicació de les violències masclistes, 
i aquest 11S també tindrem Punts Liles, a disposició de tota la ciutadania que s’hi 
vulgui apropar. En els Punts Liles trobarem informació del recent estrenat Protocol 
de l’Assemblea i recursos disponibles a cada territori per fer front a una situació de 
violència, entre d’altres.

Entre tots i totes, construïm un país millor: La república catalana 
lliure de violències masclistes i lgtbifòbiques! Independència!
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 PUNTS LILES 2020 

  Barcelona: Gran Via - Balmes

  Cornellà de Llobregat: Carrer Vicenç Llivina, 1

  Lleida: Plaça Espanya.

  Reus: Plaça Anton Borrell, Parc Sant Jordi

  Tarragona: Rambla Nova, 93-95

  Badalona: Av. d’Eduard Maristany, 1

  Agullana, Alt Empordà: Plaça Major

CONSULTA EL MAPA DELS PUNTS LILES D’ENGUANY AQUÍ!

L’Assemblea Nacional Catalana és una entitat compromesa amb una república catalana 
lliure, un país millor per a tothom. I no serem lliures ni tindrem un país millor per a 
tothom, mentre no eradiquem les violències masclistes i lgtbifòbiques.

Des de la Diada 2018, hi ha Punts Liles a la manifestació de l’11S, amb un dispositiu d’actuació 
preparat per donar resposta adient en cas de produir-se una agressió. Però els Punt Liles són 
també una acció de sensibilització i prevenció vers l’erradicació de les violències masclistes 
i lgtbifòbiques, a disposició de tota la ciutadania que s’hi vulgui apropar.

Agraïm la col·laboració d’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya per 
facilitar-nos materials sobre l’atenció a les violències masclistes. Així com la col·laboració 
d’Òmnium Baix Camp amb qui hem organitzat el Punt Lila de Reus i de l’Ajuntament de 
Tarragona i el SIAD de Tarragona amb qui hem organitzat el Punt Lila de Tarragona.

Lleida

Reus
Tarragona

Barcelona
Badalona

Cornellà
de Llobregat

Agullana

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1CB8GBHmlV5JZWnwKE_GJgUyGmKDTqjig&usp=sharing
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SI VIUS UNA AGRESSIÓ, SI NECESSITES SUPORT:

  Punts liles en espais d’oci nocturn

  Línia d’atenció davant de situacions de violència masclista, 24h x 365 dies, tel. 
900 900 120, confidencial i gratuït (Institut Català de les Dones, Generalitat de 
Catalunya, i al correu 900900120@gencat.cat

  Xarxa territorial de SIE i SIAD (Serveis d’informació i atenció a les dones. Institut 
Català de les Dones: 93 495 16 00)

  Àrea LGBTI de la Generalitat: arealgbt.tsf@gencat.cat o tel. 93 551 77 17
  La Xarxa SAI a tot el territori i tel. 112
  Oficina antidiscriminatòria (Observatori contra l’homofòbia, FAGC), tel. 93 2172469

  Viure lliures de violències masclistes i lgtbifòbiques. Codi penal propi, tribunals 
propis, independència.

  Papers per a totes. Llei estrangeria pròpia, independència.

  Renda bàsica universal. Hisenda pròpia i un sistema fiscal propi i just, independència.

  Pensions dignes. Accés a la salut per a totes. Seguretat Social pròpia, independència.

  Treballadores de la llar amb el mateix règim de seguretat social que la resta de 
treballadores. Atur per a totes les ocupacions, també per a les autònomes. SEPE 
propi, independència.

https://donesxlaindependencia.wordpress.com/punts-liles/
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MANIFEST

Tenim dret a viure sense violències, tenim dret a ser independents.

Estem convençudes que fer la independència és l’única via per construir un país millor per a tothom. 
Sabem que no serà automàtic ni estarà garantida una República Catalana igualitària, sostenible, 
inclusiva, ecologista, coeducadora, amb serveis públics dignes i de qualitat per a tothom, amb totes 
les persones al centre de les polítiques, amb accés als drets garantit per a tothom, amb fiscalitat justa 
que no faciliti ni premiï el no pagar impostos a qui més ha d’aportar, amb una justícia que no sigui 
misògina ni retrògrada que vulnera els drets humans impunement.

Estem vivint en una excepcionalitat colpidora des de massa temps per voler exercir els nostres drets 
de país, amb centenars d’encausades pendents de judicis, i representants de la política i entitats 
sobiranistes a l’exili i a la presó. I des del 16 de març, estem vivint també una pandèmia sanitària per 
la COVID-19, mai coneguda, amb conseqüències socials i econòmiques enormes i gravíssimes.

La gestió d’aquesta pandèmia ha evidenciat, un cop més, que estem en un estat caòtic i incompetent. 
I com a país, no tenim les competències per establir les mesures que la gent necessitem, ni per 
gestionar els recursos de manera eficient i digne.

Certament, el govern autonòmic també té moltes febleses i incompetències, com ha quedat en 
evidència en aquests 6 mesos de pandèmia: educació, sanitat, residències, violències masclistes, etc. 
Sent independents, cap govern de la República Catalana tindrà l’excusa de no tenir les competències 
ni els recursos propis.

Entre uns i altres es consenteix que milers de persones no tinguin cap ingrés, cap ingrés. Es prometen 
mesures com a salvació (ERTO, subsidi per a treballadores de la llar, IMV) més titulars de premsa que 
res més. Mesures, per altra banda sempre parcials i insuficients. Al mateix temps que es facilita que 
el rei emèrit Juan Carlos I fugi de l’estat espanyol per evitar fer front a judicis a Suïssa o a Espanya, 
amb un cost de 32.000 € diaris a càrrec dels diners públics. Tenim molts motius per sortir al carrer 
permanentment. Amb aquest futur ple d’incertesa i precarietat i on els drets de les persones compten 
cada vegada menys, la independència és l’única resposta.

Aquest 11 de setembre, ens manifestem perquè

 � Ens cal un codi penal propi i uns tribunals propis que deixin enrere el paternalisme i el masclis-
me i deixin de penalitzar les víctimes de violències masclistes traslladant sobre elles la respon-
sabilitat vers les agressions que exerceixen els agressors, violadors inclosos. Independència!

 � Ens cal una hisenda pròpia i un sistema fiscal propi i just i que permeti disposar dels recursos 
suficients per lluitar contra les violències masclistes i lgtbifòbiques. Cal garantir el dret a l’edu-
cació i a la salut amb serveis públics de qualitat. Una renda bàsica universal és possible. Cal 
recaptar i redistribuir els recursos i la riquesa de manera justa. Independència!

 � Ens cal una Seguretat Social pròpia que doni cobertura a totes les ocupacions, per tal que les 
persones que treballen tinguin dret a pensions dignes i atur. Les treballadores de la llar i les au-
tònomes no poden quedar excloses de la protecció social. I les dones en situació de violències 
masclistes no poden perdre cotitzacions ni atur si per sortir-se’n han de deixar la feina i deixar 
el seu entorn. Independència!

 � Ens cal una llei d’estrangeria pròpia. Som un poble que acull i que ha estat acollit i continua 
sent acollit. Un sistema que perpetua les situacions administratives irregulars, només perpe-
tua l’explotació i l’exclusió. Viure sense “papers” et posa en situació de vulnerabilitat extrema i 
afavoreix també les violències masclistes. Independència!

Volem una República Catalana lliure de violències masclistes i lgtbifòbiques! Independència!
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DONES PER LA INDEPENDÈNCIA
SECTORIAL DE L’ASSEMBLEA

Correu electrònic:  dones@assemblea.cat 
Twitter: @ANCDones

Instragram: @dones_anc
Telegram: @ANCDones


