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L’Ajuntament impulsa la campanya contra el sexisme “Prou
agressions. No és no” en el marc de la Festa Major

Dimecres 6 de setembre de 2017
Programes| Festa Major de Castellar del Vallès 2017

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha impulsat un any més, en el marc de la Festa
Major de la vila, la campanya contra el sexisme “ Prou agressions. No és no”.

El consistori porta a terme aquesta campanya per segon any consecutiu, amb
l’objectiu de promoure una festa sense agressions sexistes, ja siguin verbals o
físiques, i basada en el respecte. Amb aquesta campanya es pretén posar en
evidència que cap agressió sexual no és justificable, i que cap situació no és
atenuant de conductes agressives, ofensives o abusives. A més, s’anima la
ciutadania a cridar l’atenció a possibles autors d’aquestes agressions i a denunciar-
los a les autoritats, per tal d’aconseguir una festa major sense masclisme, racisme,
xenofòbia i altres formes d’intolerància.

Enguany s’han imprès 75 cartells amb el lema de la campanya, que seran visibles a
diferents llocs del municipi durant els propers dies. Com a novetat respecte l’any
passat, també s’han confeccionat 3.000 polseres amb el lema “Prou agressions. No
és no”, que es distribuiran a diferents escenaris estratègics de la Festa Major, com
ara el Punt d’Informació (al vestíbul de l’Auditori, obert els matins de dissabte,
diumenge i dilluns de 12 a 13.30 hores, i les tardes de divendres, dissabte i
diumenge de 19 a 21 hores), el Correlokals de divendres o les nits de Vilabarrakes
al polígon industrial Pla de la Bruguera.

Cal recordar que, en cas que alguna persona pateixi o presenciï una agressió sexista,
es pot adreçar a qualsevol cos de seguretat i servei sanitari. També es pot trucar al
número de telèfon 900 900 120, habilitat per la Generalitat de Catalunya per a
aquests casos, que està actiu les 24 hores.
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