
DEL FEMINICIDI SISTEMÀTIC AL MASCLISME NORMALITZAT DE REMOLCS CUNÍ

Endavant denunciem la publicitat sexista i masclista que podem escoltar a Rac1 sobre la fira del

remolc,  organitzada per l’empresa Remolcs Cuní,  que se celebrarà aquest  cap de setmana a

l’Espluga de Francolí.

En aquesta falca publicitària el mitjà per a cridar als clients (que no clientes) és, altre cop, una

dona, utilitzant-la com a reclam, hipersexualitzant-la, mercantilitzan-la i postrant-la als oients. A

més, encara podem sentir una mostra al final de la gravació de la més rància, obsoleta i falsa

virilitat  masculina. És extremadament  insultant  com a dona haver  de topar constantment amb

aquest tipus de publicitat.

Després que al 2018 fossin assassinades 31 dones als Països Catalans en mans d’homes és

ofensiu que encara hi hagi publicistes i empreses que emprin la dona convertida en objecte per a

vendre el seu producte.

Hi ha qui dirà que és una brometa, i això encara és més greu, doncs no existeix cap gràcia en el

fet que a les dones se’ns consideri objectes per a una fi, sigui vendre o riure. Un dels pilars de

l’estructura patriarcal és l’educació. Als homes se’ls educa en la competitivitat, a les dones en la

submissió, i aquest fet ens porta a situacions com la que estem denunciant, així com a les xifres

que acabem d’esmentar més amunt.

El masclisme és una ideologia que recorre des de l’assassinat fins el comentari burlesc, passant

per l’assetjament,  la divisió sexual del treball o la doble explotació que patim les dones...  Cal

entendre el patriarcat com una totalitat i alarmar-nos en les seves formes més subtils.

És per això, que exigim a l’empresa Remolc Cuní que retiri immediatament aquest anunci i es

disculpi públicament. Evidentment, també esperem que rectifiqui de cara a futures publicitats, ja

que com a mínim fa 4 anys que ens converteix en cosa per fer diners. També instem l’Ajuntament

de l’Espluga de Francolí a prendre mesures al respecte si no es retira l’anunci, així com a Rac1 o

altres cadenes que l’hagin publicitat. 

En  última  instància,  les  dones  sabem  que  només  autoorganitzant-nos  podem  combatre  el

masclisme.  Aprofitem  aquesta  patètica  ocasió  per  a  convocar-vos  a  la  primera  trobada  per

organitzar el Comité de Vaga Feminista de cara 8 de març. La reunió preparatòria serà el proper

dijous 31 de gener, a les 18h a l’Ateneu l’Empelt de Montblanc (C/Muralla Sta. Tecla 35).

Només juntes aconseguirem crear un poder feminista necessari per acabar amb aquesta xacra.



Feminisme per canviar-ho tot!

Endavant

Conca de Barberà, 24 de gener de 2019
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