NOTA DE PREMSA
La Responsabilitat Social del Comerç de Proximitat de l'Eix
Comercial Sants-Les Corts porta la campanya de la 'Cèlia diu

#NoesNo' als seus establiments


La Cèlia, la figura decorativa que va crear l'artista Nell, de la Comissió de
Festes de Galileu, s'ha convertit en un símbol contra qualsevol
manifestació de violència de gènere

Barcelona, 19 de setembre del 2016. Com a acció de Responsabilitat Social del
Comerç de Proximitat, l'Eix Comercial Sants-Les Corts amplia la campanya de na
Cèlia diu #NoesNo contra qualsevol manifestació de violència de gènere, com el tràfic
de dones amb fins d'explotació.
Durant les properes 4 setmanes, la Cèlia, una de les figures que va decorar el carrer
Galileu per la festa major del barri, s'exposarà a diferents establiments de l'Eix
Comercial Sants-Les Corts, perquè la ciutadania es faci fotos amb ella i, a la vegada,
es comprometi, a través de donatius, amb les usuàries de SICAR cat, programa que
des del 2002 presta atenció integral a dones víctimes del tràfic d'éssers humans amb
fins d'explotació.
¿Qui és la Cèlia?
Cèlia, obra de l’artista Nell de la Comissió de Festes de Galileu, és una de les figures
decoratives que formava part dels carrers engalanats de les festes del barri de Sants.

No obstant, a l’igual que en Randall, un altre company decoratiu, la Cèlia va
desaparèixer. La col·laboració ciudatana fou clau per la seva alliberació, però en
Randall no va tenir la mateixa sort i, a dia d’avui, els seus segrestadors segueixen amb
la seva retenció.
Arran d'aquest succés i del moviment que hi va haver a les xarxes socials per trobarla, la comissió de festes d'aquest carrer barcelonina va decidir transformar la història

de la figura recuperada i fer d'ella un símbol contra qualsevol manifestació de
violència.

Tenint en compte que el tràfic d'éssers humans és una greu violació de Drets
Humans, un delicte i una manifestació més de violència masclista, es va fer una
subhasta solidària de la figura a Ebay a favor de SICAR cat i l'Eix Comercial Sants-Les
Corts va ser qui va fer la licitació solidària més elevada.

El 'segrest' de la Cèlia va ser real però ella és una figura. A SICAR cat atenen
diàriament dones de carn i ossos que han patit, en primera persona el tràfic de
persones, i tota col·laboració és necessària per seguir restituint els drets d'aquestes
persones.

Sobre Eix Comercial Sants-Les Corts
Sants-Les Corts Eix Comercial és una entitat sense ànim de lucre que reuneix els comerciants dels
carrers Galileu, Vallespir i Joan Güell i els carrers de l'entorn. La missió de l'associació és potenciar i
promocionar el comerç de proximitat de la zona. Constituït al 2005, l'Eix Sants-Les Corts es troba en ple
procés d'expansió, treballant per sumar sinergies col·lectives entre els comerciants per generar l'interès
dels consumidors mitjançant accions i activitats que dinamitzin els dos districtes i oferint una bona oferta
de botigues de qualitat i professionalitat que es troben en l'entorn.

Sobre SICAR cat
SICAR cat és un programa a càrrec d’Adoratrius que compta amb un equip interdisciplinari de
professionals que considera el tràfic d'éssers humans una greu violació dels Drets Humans, un delicte
i una manifestació de violència de gènere. Garanteix un model de gestió compromès amb la qualitat i
l'excel·lència i ha obtingut el diploma de compromís de qualitat, segons el model EFQM (European
Foundation for Quality Management) i diversos reconeixements com el Premi Solidaritat de l'Institut
de Drets Humans de Catalunya.

Sobre Comissió Galileu
Des del 1996 el carrer Galileu va començar a engalanar el carrer amb motiu de la festivitat de les festes
de Sants, que es realitzen al mes d'agost. Va patir una aturada durant el període 2008-2010 i des de
llavors una comissió nova, jove i dinàmica va reprendre la festivitat. Totes les comissions del carrer
Galileu que han anat passant durant aquests anys han tractat d'oferir al públic una festivitat plena
d'activitats per a tots i han intentant fer gaudir al públic de la millor manera que han pogut.

FACEBOOK/ NO ES NO, https://www.facebook.com/NOesNOCelia/?fref=ts
VÍDEO/ https://www.youtube.com/watch?v=2H1fEyKZj2Q&feature=share

Contacte Mitjans de Comunicació:
Idea i coordinació de les sinergies; Jaume Gaixas, gaixas@gmail.com 618 419 185
Eix Comercial Sants-Les Corts; Carlos González, comunicacio@eixsantslescorts.com

Tel. 626 333 699 / 680 344 364
SICAR cat; Laia Virgili, contactar@adoratrius.cat 660 212 192

EIX SANTS LES CORTS; http://www.eixsantslescorts.com
SICAR; https://www.facebook.com/sicarcat
COMISIO DE FESTES; https://www.facebook.com/festa.galileu

