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L’associació Antisida de Lleida va repartir preservatius per denunciar la
campanya de la marca de roba Desigual.

Notícies
Desigual: no tot “és igual”

La irresponsabilitat manifestada per la marca Desigual i
l’empresa de publicitat responsable de l’anunci on una
noia punxa un preservatiu per tal de quedar-se embarassada no té nom, com
explica Joan Fibla, d'Antisida Lleida, en aquest escrit. El despropòsit de la
multinacional Desigual contrasta obscenament amb la gran tasca que aquesta
entitat fa amb activitats com el Dia Memorial de la Sida, el proper 15 de maig.

12/05/2014

Dos segons d’aquest anunci han torpedinat anys de treball de moltes entitats que
tenen com a objectiu la promoció d’hàbits responsables en les relacions
d’afectivitat i sexualitat entre el jovent. La promoció de valors com l’engany i
l’estafa i el model de dona que traspua aquest anunci són una ofensa a la
societat. Lamentablement, aquests dos segons tenen un poder de penetració en
els models de comportament del jovent molt superior a les campanyes per
promoure l’ús del preservatiu per evitar embarassos no planificats o malalties
sexualment transmissibles. Els publicistes responsables de l’anunci coneixen molt
be quin és el seu poder i per això encara és més deplorable i major és la repulsa
que hem de manifestar. També la marca Desigual ha de ser conscient de l’efecte
que una acció com aquesta pot tenir en el seu client “natural” el jovent. No es pot
defugir de la responsabilitat que assumeix una empresa envers als seus clients
que, en casos com aquest, va molt més enllà de la simple qualitat del producte
venut. També formen part d’aquesta responsabilitat el com aquest producte es
ven i quins són els valors que incorpora.

No tot “és igual”, no tot “s'hi val” senyors i senyores de Desigual.

La retirada dels fotogrames de l’anunci on la noia punxa el preservatiu no és
suficient per minvar l’efecte negatiu que ja ha impactat en la retina de tots els
televidents.  Cal un compromís públic de la Marca Desigual envers a un model de
relacions entre el jovent honestes i responsables. Compromís que s’hauria de
materialitzar amb una campanya publicitària de dimensions i efectes similars a la
que ha motivat aquesta repulsa i amb el suport a les accions de promoció que ara
s’han vist afectades.

Com ha entitat que treballa per un model de societat més just i respectuós amb
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les persones manifestem la nostra repulsa i reclamem una restitució del mal que
s’ha fet.

Article de Joan Fibla (President de l’Associacio Antisida de Lleida)

Una petició a Change.org

Paral·lelament Antisida Lleida ha posat en marxa aquesta petició a la plataforma
Change.org:

Desigual HQ: Retirada inmediata del anuncio. Reconocimiento del daño causado.
Financiación de una campaña que ponga en valor las relaciones afectivo-sexuales
honestas y responsables.

Podeu signar aquí i també podeu ajudar a difondre-la

#15M: Dia Memorial de la Sida

Com cada any l’Associació Antisida de Lleida s’uneix a la Commemoració
Internacional delDia Memorial de la Sida que es realitzarà a Lleida el
proper Dijous dia 15 de maig.

Es tracta d’un acte emotiu, que pretén recordar aquelles persones que han mort
arrel d’aquesta malaltia durant tots aquests anys. Volem mostrar tant als seus
familiars, companys i companyes, com a tota la societat que encara segueixen en
el nostre record.

11.00 hores davant de l'Institut d'Estudis Ilerdencs i de la Catedral de Lleida,
exposició de tapissos elaborats a mà per les famílies i amics/gues.

18:00 hores acte institucional al pati de l'Institut d'Estudis Ilerdencs amb
larepresentació musical a càrrec de Duo Nebbia, format per Josep Lluís Boix
(flauta travessra) i Miquel Hortigüela (guitarra). Lectura del manifest a càrrec del
Sr. Xavier Estrada Fernández, àrbitre de futbol de primera divisió i Lectura dels
noms a càrrec de familiars, institucions i voluntàris/àries. 

Atesa la rellevància i emotivitat que té aquest acte us agrairíem la vostra
presència i participació, mostrant públicament suport cap a la normalització de
les persones que encara avui, després de trenta anys, pateixen aquesta malaltia.

 

Tornar

Participa

El missatge no compleix les normes

El teu nom
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