
Jo, Elena Ferre Toldrà, com a Portaveu Adjunt del Grup Municipal Comú de

Lleida,  realitzo  els  següents  precs  a  la  Comissió  Informativa  per  les

Polítiques de gestió de la Seguretat i Civisme:

EXPOSICIÓ

El Grup Feminista Dones Lleida denunciava el dia 2 d’agost de 2022 un nou

cas de submissió química amb punxades en espais d’oci nocturn: 

Estem aterrades  per  l’augment  d’intents  de  submissió  química  a  dones  en

discoteques i locals d’oci nocturn, sent Catalunya la capdavantera amb més

denúncies rebudes fins al moment. 

El Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat enfront la preocupant

situació  ha  hagut  d’adaptar  els  passos  a  seguir  i  difondre  a  través  d’un

protocol  com actuar  enfront  d'una  possible  punxada  en  discoteques  i

locals d’oci nocturn, tant si s'és la víctima com si s'assisteix a la mateixa.

Les oficines d'Interior i  Salut també han participat en les modificacions però

considerem que des del  món local,  i  en concret,  des de Lleida,  no podem

restar impassibles i cal actuar enfront aquest abús i aquest exercici de

violència contra els cossos de les dones. 



La responsabilitat de prevenir o acompanyar a les víctimes d'aquest fenomen

és  eminentment col·lectiva i  per això cal actuar.  És imprescindible saber

què fer en situacions en què es puguin produir aquests atacs, però també és

imprescindible  no cedir a la por i no estendre la veu d'alarma sobre una

mena d'agressió que,  potser,  cerca, justament, l'extensió d'aquesta por

entre les dones,  perquè els carrers i  els  espais públics són de totes i

teníem dret a no tenir por quan sortim de festa. 

PRECS

1. Difondre a través de Centres Cívics, Lleida Jove, la Sirollada, Dones

Lleida  i  la  resta  de  col·lectius  juvenils  i  feministes  el  protocol

d’actuació enfront una punxada per submissió química en espais

d’oci nocturn, bars, discoteques i festes majors: 

a. Fer  cas a les sensacions d'una mateixa.  En cas de notar  una

punxada o de creure haver-ne patit una, és necessari aturar-se en

un  espai  tranquil,  doncs  és  possible  patir  possibles  marejos  o

símptomes  que  permetin  preveure  una  hipotètica  pèrdua  de

consciència.

b. Evitar anar a casa directament: cal dirigir-se a un centre sanitari

"el  més ràpid possible"  per  a  realitzar  les proves i  les anàlisis

toxicològiques corresponents. Aquests determinaran la presència

de la possible substància injectada, però és important practicar-

los com més aviat millor, ja que aquesta desapareix del cos al cap

d'unes poques hores.

c. Anar  sempre  acompanyada  (no  deixar  mai  sola  a  la  víctima).

Demanar suport a amigues o a tècniques dels punts lila o espais

habilitats.

d. Telefonar al 112 en cas d'emergència sanitària o policial.

e. Tramitar la corresponent denúncia en qualsevol comissaria dels

Mossos d'Esquadra.



f. Avisar als responsables del local o d'un punt lila en detectar una

conducta sospitosa o si algú no es troba bé.

g. També existeix la possibilitat de trucar al telèfon d'atenció a les

violències masclistes i LGTB-fòbiques (900 900 120), disponible

les 24 hores del dia.

2. Garantir un espai segur o espai lila en totes les discoteques i bars

d’oci nocturn de Lleida. Incloent aquesta característica doncs com a

imprescindible  per  poder  dur  a  terme  l’activitat  objecte  de  llicència

municipal. Adequar la normativa municipal per tal que sigui requisit sine

qua non disposar d’un espai segur o punt lila si es vol portar a terme

l’activitat esmentada (discoteca, local d’oci nocturn, pub, festes majors

i/o populars, festes de barris, Aplec del Caragol, Festes de Pardinyes...) 

3. Incrementar les inspeccions de la Guàrdia Urbana en espais d’oci

nocturn, discoteques i pubs per tal d’evitar aquests abusos. Instant



als propietaris/es d’aquests locals a fer una correcta revisió i increment

d’inspecció de bosses, motxilles, carteres i vaps evitant així l’entrada de

xeringues als recintes. 

4. Treballar conjuntament amb la Delegació del Govern de la Generalitat a

Lleida  i  amb  la  Subdelegació  del  Govern  de  l’Estat  per  tal  que  el

tractament per aquest tipus d’accions1 sigui punible com un intent o

temptativa  d’agressió  sexual  en  el  marc  del  recentment  aprovat

Projecte de Llei orgànica de garantia integral de la llibertat sexual.

5. Instar a la Regidoria de Festes a treballar conjuntament amb el sector

de l’oci  nocturn i  a  acompanyar-lo per tal  que aquest adopti  les

següents mesures:

a. endurir el control a les portes (en el sentit referenciat del punt 3)

b. instal·lar càmeres de videovigilància a l'interior dels locals

c. disposar de tapa-gots

d. disposar d’un protocol d'actuació actualitzat amb l'objectiu d'evitar

agressions sexuals per submissió química 

Lleida 02 d’agost de 2022

Elena Ferre Toldrà 

GM Comú de Lleida

1 Els atacs sexuals mitjançant submissió química estan tipificats en el Codi Penal
des de l'any 2010. En l'article 181.2 s’estableix que: “Es consideren abusos sexuals
els que s'executin sobre persones que es trobin privades de sentit, així com els que
es cometin anul·lant la voluntat de la víctima mitjançant l'ús de fàrmacs, drogues o
qualsevol altra substància natural o química idònia a aquest efecte.” 


