NOTA DE PREMSA

Institucions i professionals del món del cinema, el teatre i la comunicació se
sumen a la ‘Campanya contra la Violència Masclista’ de Trinitat Nova
La iniciativa, impulsada per l'Associació de Comerciants, respon al compromís amb la igualtat i
el civisme adquirit per l'entitat des de la seva creació el 2014

Barcelona, 23 de novembre de 2017. Representants d'institucions com l'Institut Català de les
Dones, sindicats, l'Ajuntament de Barcelona, actors com Manel Barceló, Montse Alcoverro i
Ferran Rañé, i periodistes com Mònica Terribas i Pepa Bueno, entre d'altres, han col·laborat amb
la campanya contra la violència masclista impulsada per l'Associació del Comerç i les Empreses
de Trinitat Nova de Barcelona.
La campanya ha consistit en fer una fotografia als participants amb un cartell facilitat per
l'Associació per visualitzar el rebuig a la violència masclista. A més, en cada cartell es pot llegir
l'article primer de la Declaració Universal de Drets Humans: "Tots els éssers humans neixen
lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència i han de comportar-se
fraternalment els uns amb els altres ".
Els cartells estaran col·locats en llocs visibles dels comerços i dels serveis sanitaris de Trinitat
Nova amb l'objectiu de sensibilitzar als veïns i a la societat en temes com la igualtat i el rebuig a
la violència masclista.
La presidenta de l'Associació de Comerciants de Trinitat Nova, Isabel Chumillas, ha destacat el
"gran suport rebut per institucions i professionals que, d'una manera desinteressada, no han
dubtat a col·laborar en aquesta campanya que compartim amb els nostres veïns de Trinitat Nova
amb l'objectiu de fomentar, entre tots, una millor convivència".
Respecte d'això, ha apuntat que "campanyes com aquesta no pretenen moralitzar, sinó
visualitzar un problema i la nostra posició davant d'aquest problema". "Com a Associació de
Comerciants de Trinitat Nova tenim el compromís d'evitar missatges sexistes en els nostres
comerços, igual que tractem als nostres clients i personal des de la igualtat", ha afegit.
La presidenta ha recordat que, a part d'aquesta campanya, l'associació organitza caminades
contra la violència de gènere, gimcanes per la igualtat i s'han organitzat xerrades, fulls
informatius i samarretes amb el missatge: "Digues no". Precisament, l'any passat es va realitzar
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una campanya contra la violència de gènere similar a l'actual amb els comerciants com
protagonistes.
Participants en la campanya
Les persones que han col·laborat amb aquesta campanya procedeixen de diferents àmbits de la
societat: institucions, actors i periodistes.
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Núria Balada i Núria Ramón. Presidenta i la Directota de l’Institut Català de les Dones,
respectivament.
Maria Assumpció Vilà i Planas. Síndica de Greuges de Barcelona.
Fina Rubio. Presidenta de la Fundació Surt.
Janet Sanz. Regidora del Districte de Nou Barris.
Anna Ycobalzeta. Actriu.
Montse Alcoverro. Actriu.
Mònica Terribas. Periodista Catalunya Ràdio.
Manel Barceló. Actor.
Ferran Rañé. Actor.
Mariel Soria. Dissenyadora i il·lustradora.
CAP Chafarinas (Trinitat Nova).
Eva Gajardo. Secretària d’Igualtat i Formació Professional UGT Catalunya.
Alba García. Secretària de la Dona i Cohesió Social CCOO Catalunya.
Equip directiu de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de
Catalunya.
Gemma Nierga. Periodista Catalunya Ràdio.
Pepa Bueno. Periodista Cadena Ser.

Associació del Comerç i les Empreses de Trinitat Nova
L'Associació del Comerç i les Empreses de Trinitat Nova va néixer el 2014 amb l'objectiu de
defensar els interessos del col·lectiu comercial i empresarial del barri de Trinitat Nova,
representar aquest col·lectiu davant l'Administració, col·laborar i participar en els projectes del
barri que contribueixin a la millora del mateix i col·laborar amb aquelles iniciatives que permetin
millorar la competitivitat i promoció tant al territori com a les empreses.
Actualment, l'associació compta amb 32 comerços associats (el Mercat de la Trinitat inclòs), que
suposen el 65% del total de comerços ubicats a Trinitat Nova. Es tracta, majoritàriament, de
comerços familiars que ofereixen una atenció de proximitat als seus clients. Entre els comerços
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associats hi ha farmàcies, perruqueries, bars i cafeteries, una botiga de roba, papereries i un
centre de podologia, fisioteràpia i psicologia.
Des de la seva creació, l'associació ha impulsat diverses iniciatives per millorar el comerç com
campanyes de promoció i màrqueting entre els comerços i el Mercat de la Trinitat.
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