
Proposició del Grup Municipal de la CUP per a què l'ajuntament es comprometi a fomentar 
uns cossos reals a la publicitat de Manresa. 

Atès que totes les dones, i en especial les joves, estem exposades al bombardeig constant d’un 
estereotip de dona impossible que ens porta a la recerca d’un cos “perfecte”. 

Atès que les imatges irreals que els mitjans de comunicació mostren i que ens porten a la recerca 
impossible del cos perfecte i això fa sentir a les dones, especialment les joves, insegures, tenir una 
baixa autoestima, sentir-se gordes i lletges, fent que odiïn i que s'obsessionin amb el seu cos, fins al 
punt de posar en risc la seva salut fent caure milers de dones en gravíssims desordres alimentaris. 
Això és pressió estètica i és una de les formes de control i opressió més eficaces que patim les 
dones.

Atès que la pressió estètica és una violència subtil que està present en molts aspectes de la vida 
diària. La pressió estètica és, quan es va a una botiga i no es troba roba de la talla que es té; els 
anuncis on apareixen dones amb cossos perfectes i/o quasi irreals; els maniquins esquelètics que hi 
ha en totes les botigues de moda de la nostra ciutat; no sentir-se bé amb el cos que es té.

Atès que malauradament, vivim en una societat capitalista consumista que ens bombardeja 
continuament a través de la televisió, cinema, revistes i publicitats amb imatges de dones 
extremadament primes amb la intenció de promoure el model corporal prim com a sinònim de 
bellesa i èxit.

Atès que el missatge de la pressió estètica, és també present en els carrers de la nostre ciutat a 
través de la publicitat a les botigues de roba materialitzada en  els maniquins que hi ha en tots els 
aparadors on només si veuen representats cossos esquelètics i amb mides irreals. 

Atès que els col·lectius Acció Lila i Arran han iniciat una campanya per aconseguir que en els 
aparadors de Manresa hi haguin maniquins de diferents mides i talles per tal que representin  la 
diversitat de cossos.

Proposem: 

Que l'ajuntament es comprometi per a:

1. Instar els comerços del textil a eliminar els maniquins dels aparadors, així com impedir 
qualsevol tipus de publicitat que fomenti la pressió estètica en l'espai públic de la ciutat.

2. Penalitzar la publicitat que fomenti els cossos extremadament prims com a ideal de bellesa

3. No atorgar noves llicències d'obertura per a aquelles multinacionals del tèxtil que tenen 
coneguda i reincident trajectòria en el foment de la pressió estètica. 

4. Trencar qualsevol tipus de relació contractual (inclosos patrocinis) amb aquelles empreses 
que fomentin la violència cap a les dones.

5. Per tal de desenvolupar els acords establerts es treballarà amb les dues entitats que presenten



la moció. Arran i Acció lila

Amb tot, el Ple decidirà.

Jordi Masdeu Valverde           GM de la CUP            Manresa,  19 de juliol del 2015 


