Arran protesta contra l’anunci de Desigual amb pintades...
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On hi ha poca justícia és greu tenir raó - Francisco de Quevedo

Arran protesta contra l’anunci de Desigual
amb pintades a la seva botiga a Lleida
Els actes vandàlics han tingut lloc després de la polèmica al voltant de la campanya que la
marca va llençar amb motiu del dia de la mare
Diversos membres d’Arran han realitzat aquesta matinada pintades a la façana de la
botiga de la marca Desigual a Lleida, ubicada al carrer del Carme. Els actes vandàlics
han tingut lloc després que l’empresa llencés una polèmica campanya pel dia de la mare,
en la qual es veia a una dona punxant uns preservatius.
Sota el lema “Sense ser mares, ni models estètics, som dones lliures
i desobedients!”, el col·lectiu vol denunciar l’anunci, el qual
consideren “marcadament sexista” i “una provocació i un atac frontal
a les dones, a més de servir per perpetuar les concepcions
patriarcals que associen el fet de ser mare amb ser una dona
completa”. En l’anunci es veu una noia ficant-se un coixí sota el
vestit com si estigués embarassada i que, posteriorment, punxa uns
preservatius sota el lema “Tu decides”.

La pintada d'Arran a la façana de la
botiga de la marca Desigual.
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(https://www.youtube.com/watch?v=mXX7jIIJ7to&
feature=youtu.beL’anunci, que ha rebut nombroses crítiques per la
imatge que ofereix de les dones envers la maternitat i per la
frivolitat amb la qual tracta el tema de la prevenció de malalties de
transmissió sexual i embarassos, ha estat també criticat per Antisida
Lleida, que ha acusat l’anunci de “torpedinar anys de treball de
moltes entitats que tenen com a objectiu la promoció d’hàbits
responsables en les relacions d’afectivitat i sexualitat entre els
joves”.
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