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1

Introducció

Aquest informe es centra en el col·lectiu de persones que exerceixen
la prostitució a l'Alt Empordà. Atesa l'elevada feminització de la
prostitució i tot i ser conscients que hi ha homes, persones trans i
persones no binàries que exerceixen aquesta activitat, en aquest
document ens referim a «dones» com a genèric d'aquest col·lectiu. Un
col·lectiu especialment vulnerable perquè hi poden coincidir molts
factors de vulnerabilitat: pobresa, migració, violència masclista i de
gènere, tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual, fills
a càrrec, estigmatització, etc.
No disposem de dades basades en l'evidència que permetin
dimensionar de forma objectiva i precisa les activitats vinculades a la
prostitució a l'Alt Empordà (nombre de dones ens situació de tràfic
d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual, nombre de dones
que exerceixen la prostitució, nombre de locals i pisos on es
desenvolupa l'activitat, impacte econòmic que genera aquesta
activitat al territori de forma directa o indirecta, etc.). Tot i això, hi ha
indicadors basats en l'experiència (la significativa visualització
d'aquesta activitat en zones de poca intensitat demogràfica i que cal
associar-la a la condició transfronterera del territori) que apunten
que l'Alt Empordà és un territori en el qual la prostitució és una
activitat comparativament molt més elevada que qualsevol altre
territori de Catalunya i fins i tot d'Espanya. Hi ha però informes
recents elaborats pels agents que participen en la Comissió de
Prostitució de La Jonquera, que milloren el coneixement d'aquest
àmbit i que assenyalen que el nombre de dones ateses per les entitats
especialitzades ha augmentat de forma progressiva els darrers
anys(1).

(1)

Equip d'Inclusió i Atenció a la Comunitat (2019): Diagnosi compartida de la Taula tècnica de prostitució de La JonqueraDades d'atenció 2018.
Fundació Apip-Acam (2021): Xarxes de suport i sensibilització per a les dones vinculades a entorns de prostitució a l'Alt
Empordà.
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Els objectius d'aquest informe són:
1) Identificar, en una primera aproximació, les dificultats dels
Serveis socials de l'Alt Empordà per atendre les persones,
gairebé totes dones, que exerceixen la prostitució a la comarca i
assenyalar, també en una primera aproximació, propostes de
resolució d'aquestes dificultats.
2) Fer una breu reflexió sobre la influència de la mirada a la
prostitució en l'acció professional.
3) Trametre aquestes dificultats, propostes i reflexions a la
direcció de l'Àrea de benestar del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, per tal que emprengui les accions oportunes que li
corresponguin i el faci arribar als responsables polítics,
administracions i serveis que tenen competències en aquesta
qüestió.
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2

Les dificultats dels Serveis socials de l'Alt Empordà per atendre
les dones que exerceixen la prostitució a la comarca.

Per tal de coordinar i orientar els diferents agents que, d'una o altra forma, donen respostes
a les problemàtiques associades a la prostitució, l'any 2010 es va crear la Comissió de
Prostitució de la Jonquera, un espai tècnic i polític que agrupa les següents entitats:
Departament de Salut, Serveis socials, Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA)
de l'Alt Empordà, Institut Català de les Dones, Servei d'Informació i Atenció a les Dones
(SIAD) comarcal i de l'Ajuntament de Figueres, Ajuntament de la Jonquera, Àrea Bàsica de
Salut (ABS) de La Jonquera, Mossos d'Esquadra, Policia Local de la Jonquera, Creu Roja,
Associació Genera i Fundació Apip-Acam. Aquestes dues darreres entitats estan
especialitzades en l'atenció a dones que exerceixen la prostitució i realitzen una atenció
directa encomiable.
Els Serveis socials públics constatem que a l'Alt Empordà, la majoria de dones que
exerceixen la prostitució no accedeixen als recursos socials públics i són ateses
principalment per entitats del tercer sector. Les causes d'això són diverses i és una tasca
urgent de l'Administració pública identificar-les a través d'un estudi més complert que el
que aquí presentem. Només així serà possible orientar correctament la tasca dels Serveis
socials amb les dones que viuen en entorns de prostitució.
En una primera aproximació i a partir de la reflexió de les persones que han col·laborat en
aquest document, considerem que hi ha sis factors que expliquen el fet que les dones que
exerceixen la prostitució no accedeixin als recursos socials públics:
2.1. Manca d'un servei públic especialitzat a la comarca.
Com s'ha dit, l'Alt Empordà és un territori en el qual la prostitució és molt possiblement
una activitat comparativament molt més elevada que qualsevol altre territori de
Catalunya i fins i tot d'Espanya. D'altra banda, la prostitució és un àmbit complex que
requereix uns coneixements, habilitats i tractament específic. Doncs bé: tot i això, els
Serveis socials del Consell Comarcal de l'Alt Empordà no disposen de cap professional ni
equip especialitzat en aquest àmbit.
Això porta, de vegades, al desconeixement i incomprensió per part dels i les
professionals de la realitat que viuen aquestes, a oferir-los acompanyaments i suports
allunyats d'allò que necessiten o poden fer i fins i tot a un tracte personal que no té en
compte aquestes qüestions i dificulta l'empatia i la comunicació. Tenir un bon
coneixement de la situació, disposar de les habilitats i els recursos per afrontar-la,
poder-hi dedicar temps i establir un bon vincle té una importància cabdal a l'hora
d'ajudar i acompanyar.
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En el moment de definir aquest servei públic especialitzat és imprescindible tenir en
compte aquests factors:
1) Coordinar-se i tenir en compte la resta de serveis i recursos de la comarca que ja
atenen les dones que exerceixen la prostitució, per tal d'evitar duplicitats de
serveis, oferir una atenció integral i de qualitat, donar respostes adequades a
cadascun dels processos d'acompanyament (assessorament jurídic, cobertura de
necessitats bàsiques, acompanyament socioeducatiu, etc.) i garantir la seguretat
de les dones.
2) El servei especialitzat que proposem no supleix en cap moment els serveis
d'atenció generalistes dels Serveis socials. Suplir-los suposaria, al nostre entendre,
un reforç de l'estigmatització que pateix aquest col·lectiu. Les dones que exerceixen
la prostitució han d'utilitzar els mateixos serveis i canals que utilitzen tots els
ciutadans. Ara bé, pels factors de vulnerabilitat identificats en aquest document,
aquestes dones necessiten un acompanyament o suport i de vegades atenció
especial.
Tanmateix, cal adaptar els serveis generalistes a aquesta realitat i oferir el suport i
la formació als seus professionals per tal que donin respostes adequades a aquest
col·lectiu.
3) L'estigma social que envolta la prostitució determina una conducta social respecte
a les dones que l'exerceixen. Pel fet de dedicar-se a la prostitució, se les desvalora
com a persones i s'arriba fins i tot a l'extrem de considerar que la defensa dels seus
drets no ha de ser igual que la d'altres persones. Aquest fet requereix una decidida
aposta per formar els i les professionals sobre la realitat de la prostitució i el tràfic
d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual per tal de tenir present la
situació que pateixen.
4) Parar especial atenció a les situacions de tràfic d'éssers humans amb finalitats
d'explotació sexual, que solen presentar una major complexitat i requereixen una
coordinació més elevada en l'acompanyament.
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2.2. Allunyament dels serveis públics.
Els Serveis socials han de parar especial atenció a la població susceptible de patir
situacions de risc d'exclusió social, ja siguin puntuals o persistents. Per tant, han
d'orientar-se prioritàriament cap aquells grups més vulnerables. Malgrat la claredat
d'aquest encàrrec i que s'aposta per una atenció especial a les qüestions de gènere, el
Pla Estratègic dels Serveis Socials de Catalunya 2020-2024 no contempla en cap
moment l'acompanyament a les dones d'un col·lectiu especialment vulnerable com és
el de la prostitució, ni especialment d’aquelles que es troben en risc de tràfic d'éssers
humans amb finalitats d'explotació sexual.
Malgrat aquesta coincidència de factors d'extrema vulnerabilitat en les dones que
exerceixen la prostitució i de la voluntat declarada de prioritzar-les i atendre-les,
l'Administració pública ha externalitzat aquest servei a entitats del tercer sector.
Aquest fet ha situat l'Administració al marge de les intervencions i s'ha convertit en un
element de suport a les entitats. Així doncs, el lideratge i la gestió de recursos en
l'atenció a aquest col·lectiu recau principalment en les entitats especialitzades en tot
allò que fa referència a l'exercici de la prostitució, tràfic d'éssers humans amb finalitats
explotació sexual, la qual cosa ha allunyat aquests col·lectius dels Serveis socials bàsics.
Pel que fa a l'acció social i sanitària, s'ha detectat que l'atenció i seguiment de la salut de
moltes de les dones que es dediquen a la prostitució tampoc el realitza el servei públic i
que hi ha un important volum de negoci dels serveis privats en aquest àmbit. Alhora les
entitats especialitzades generen targetes sanitàries per a les persones que no estan
empadronades al municipi, tot i que la llei estableix que l'Ajuntament té l'obligació
d'empadronar a totes les persones que resideixen de forma continuada al municipi.
Aquest fet allunya de nou l'accés d’aquestes dones als serveis públics i genera un circuit
paral·lel d'atenció.
2.3. Manca d'un coneixement precís de la realitat.
La falta d'estudis precisos sobre la realitat de la prostitució a l'Alt Empordà dificulten
l'acció social i sanitària i la presa de consciència social sobre aquesta problemàtica.
És absolutament necessari conèixer quina és la situació, amb dades reals i, sobretot,
unificant els criteris d'observació i anàlisi. No necessàriament de les conclusions.
Aquesta necessitat s'evidencia en les sessions de treball en les quals participen les
entitats i professionals que treballen en aquest àmbit: les diferents mirades
determinen els criteris d'observació i anàlisi, la qual cosa impedeix o dificulta
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l'objectivitat i, per tant, una anàlisi real de les problemàtiques i donar-hi respostes
adequades. En són un exemple les divergències que es donen en definir i unificar els
criteris de tràfic de persones.
D'altra banda, es fa difícil sensibilitzar la societat i fins i tot l'Administració pública
d'una problemàtica de la qual no es tenen dades reals. La invisibilització d'aquest
fenomen genera una certa normalització i acceptació de l'explotació en què es troben
moltes dones que exerceixen la prostitució per part de la societat i l'ocultament,
trivialització o fins i tot negació de les problemàtiques que viuen les persones d'aquest
col·lectiu.
2.4. Cartera de serveis inadequada.
Actualment, la cartera de servei dels Serveis socials no dona resposta a les necessitats
reals de les dones que es dediquen a la prostitució a l'Alt Empordà. Tanmateix, les
prestacions i recursos públics no solen estar pensats ni preparats per atendre de forma
ràpida i adequada les necessitats especifiques d'aquest col·lectiu. Això, juntament amb
els altres factors assenyalats en aquest document, dificulta la vinculació dels i les
professionals dels Serveis socials amb aquest col·lectiu, dificultant o fins i tot
impossibilitant qualsevol tipus d'intervenció social.
2.5. Les dones que exerceixen la prostitució no coneixen els Serveis socials i, si els
coneixen, en desconfien.
Dos dels factors assenyalats anteriorment (manca d’un equip de professionals
especialitzat en aquest àmbit i una cartera de serveis que doni resposta a les
necessitats reals) motiven que moltes dones que exerceixen la prostitució a l’Alt
Empordà desconeguin l’existència dels Serveis socials, o les seves funcions o se’n
malfiïn. Això pot estar motivat per diferents factors, entre els quals cal destacar
aquests:
1) Els Serveis socials són vistos com a mers tramitadors d’ajudes econòmiques en
situacions de gran vulnerabilitat i precarietat, desconeixent el ventall d’atenció en
l’acompanyament a les persones.
2) Les dones que tenen fills, tenen por que els Serveis socials puguin immiscir-se en la
manera en què els cuiden i eduquen, o puguin iniciar un expedient de derivació a
recursos especialitzats com els Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
3) Por als contactes i obligacions que els Serveis socials, en tant que Administració
pública, tenen amb la policia i la fiscalia.
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2.6. Dificultats de comunicació lingüística i telemàtica entre els professionals i
l'administració i les dones que exerceixen la prostitució.
Hem assenyalat que les dificultats de comunicació provoquen desconeixement i
incomprensió de la realitat de l'altre. A aquest factor cal afegir-hi la llengua. Com s'ha dit,
la majoria de les dones que exerceixen la prostitució a l'Alt Empordà provenen de fora
d'Espanya i parlen llengües que els i les professionals dels Serveis socials desconeixen.

Entre altres possibles solucions, caldria disposar del suport de mediadores
interculturals.
Tanmateix, les dones que exerceixen la prostitució tenen dificultats per accedir a la
xarxa d'internet o, en molts casos, per operar-hi, ja sigui per desconeixement del català
o castellà o per analfabetisme tecnològic o digital. En contrast la informació de les
prestacions que ofereix l'Administració pública i els procediments per sol·licitar-les es
realitzen, cada vegada més, a través de processos telemàtics. En aquest sentit, cal
pensar i establir de forma urgent accions que resolguin aquest problema, per exemple a
través de mediadors/es telemàtics.
2.7. Repensar i reactivar el treball en xarxa de les institucions i entitats.
El model de Serveis socials ha d'estar centrat en la persona, sense oblidar les
circumstancies en què aquesta es troba. Tots els agents implicats han de col·laborar per
oferir una bona atenció i, per tant, s'han de coordinar de forma activa. L'actual
organització administrativa, però, no facilita aquesta tasca. La compartimentació
existent encara entre els anomenats Serveis socials bàsics i els especialitzats i la gran
diversificació de proveïdors de serveis, esdevé una altra de les febleses del sistema, que
fa que les necessitats socials s'abordin de manera parcel·lada i que, sovint, cadascun dels
serveis funcioni com un compartiment estanc, amb una baixa interrelació entre ells.
Aquesta dificultat també s'ha vist reflectida en l'espai de treball de la Comissió de
prostitució de la Jonquera, un espai tècnic i polític creat l'any 2010 per tal de millorar
l'atenció a les dones que provenen d'entorns relacionats amb la prostitució, disminuir
els factors de vulnerabilitat als quals poden estar exposades i facilitar-les-hi la inclusió
social.
Aquesta Comissió s'ha mantingut en funcionament des de la seva creació, però en els
darrers dos anys i a petició expressa dels membres que en formen part, es va acordar
limitar-la a una reunió anual, garantir una formació continuada sobre la problemàtica
que l'ocupa i obrir un espai de treball compartit amb els municipis de la comarca de l'Alt
Empordà i Figueres.
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L'experiència del treball d'aquesta Taula reflecteix les dificultats de generar espais de
treball col·laboratiu amb els i les professionals dels diferents serveis a les quals s'ha fet
referència anteriorment. És necessària una mirada i estratègia compartida i
intersectorial tant en les estratègies comunitàries i preventives com en l'abordatge de
casos complexos que requereixen la intervenció simultània i interrelacionada de
diferents sectors de benestar. És per això que cal revisar profundament la continuïtat i
funcionalitat d'aquesta Taula.
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3

La influència de la interpretació de la prostitució en l'acció
professional.
3.1. Quatre grans posicionaments respecte de la prostitució i objectiu d'aquest capítol.

Hi ha quatre grans posicionaments respecte de la prostitució: el prohibicionisme,
l'abolicionisme, el reglamentarisme i el pro-drets. Tot i el perill de simplificar les
anàlisis i propostes de cada una d'aquestes posicions, ens atrevim a explicar-les de
forma extremadament breu. El model prohibicionista incrimina i, per tant, castiga
tant les dones que exerceixen la prostitució com els clients. El model abolicionista, en
canvi, considera que les persones que exerceixen la prostitució sempre són víctimes i,
per tant, considera que només s'ha de perseguir i castigar els clients. El
reglamentarisme defensa una regulació especial de la prostitució de tal manera que
les persones que l'exerceixen paguin impostos, puguin accedir a la seguretat social,
tinguin coberts els drets socials i sanitaris, es limiti l'exercici d'aquesta activitat a uns
llocs i horaris determinats, s'estableixin controls sanitaris, etc. i que l'incompliment
d'aquest reglament sigui castigat pel Codi penal. Finalment, el model pro-drets
aposta pel reconeixement de tots els drets laborals, com en qualsevol altra professió, i
rebutja les limitacions i controls del model reglamentarista.
Cada un d'aquests posicionaments interpreta la realitat d'una manera diferent i, a la
vegada, la construeix. La realitat genera interpretacions, però les interpretacions
també generen realitat, en un procés dialèctic abastament descrit per la filosofia. Per
a unes, la prostitució és la manifestació més evident del patriarcat capitalista i cal
combatre-la fins eradicar-la completament, perquè no només afecta les dones que
l'exerceixen, sinó a totes les dones. Per a altres, allò que cal eradicar és l'explotació i la
pobresa, no l'exercici de la llibertat individual, que cal protegir i que es manifesta
també en anar-se'n al llit amb qui es vol i com es vol,.
L'objectiu d'aquest apartat no és aportar arguments a favor o en contra de les
diferents posicions sobre la prostitució, sinó orientar la tasca dels i les professionals
dels Serveis socials que treballen en aquests entorns i fer-ho a partir d'un principi
fonamental: el suport i respecte a la persona atesa. Això no significa, ni de bon tros, ser
permissius amb activitats i actituds que cal considerar del tot inadmissibles:
l'explotació sexual i el tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual, que
és necessari combatre amb fermesa i des de la col·laboració de totes les
administracions i entitats.
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3.2. La interpretació que el o la professional fa sobre la prostitució és inevitable i
necessària.

Els i les professionals dels Serveis socials que treballen en entorns de prostitució no
són alienes a les diferents posicions sobre la prostitució abans exposades. Es poden
situar de forma més o menys definida en una o altra, o tenir una mirada eclèctica, o
fins i tot desconèixer-les, però, tot i això i sense saber-ho, estar en una, perquè en les
qüestions que afecten significativament la moral i la política és difícil, per no dir
impossible, quedar-ne al marge.
El treball social requereix sempre una descripció i interpretació de la realitat i hi ha
realitats, com la prostitució, que no es poden descriure ni interpretar de forma neutra.
Així mateix, el treball social, en tant que professió d'ajuda i suport a les persones,
requereix un compromís amb la llibertat i la justícia, dos valors que són precisament
els responsables de les diferents maneres d'interpretar la prostitució.
La millor manera d'evitar el dogmatisme és identificar les pròpies conviccions i
desempallegar-se'n momentàniament per tal d'atendre i conèixer amb interès
posicionaments diferents als nostres. La veu d'aquelles persones que no pensen com
nosaltres no és quelcom a defugir, sinó quelcom imprescindible. Per tant, el o la
professional dels Serveis socials ha de conèixer les diferents interpretacions i
posicionaments sobre la prostitució, ser conscient de la pròpia posició i practicar un
pensament crític amb totes elles.
3.3. Durant l'atenció professional, cal deixar de banda la pròpia interpretació de la
prostitució.

En filosofia, s'utilitza la paraula grega epojé (ἐποχή), que es pot traduir per 'suspensió' o
'abstenció', per a designar una posada entre parèntesi de les pròpies doctrines, la
suspensió temporal o abstenció del propi judici per tal de poder copsar el fenomen
amb les mínimes interferències possibles. És un procediment molt emprat en totes
aquelles teràpies psicològiques que consideren que la millor manera d'ajudar una
persona és escoltar-la i oferir-li el suport i les eines que li permetin trobar el seu propi
camí de guariment o de vida.
El compromís amb la llibertat i la justícia del o la professional dels Serveis socials,
requereix, durant el seu exercici professional:
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1) Deixar de banda la pròpia interpretació sobre la prostitució, sigui quina sigui.
2) Oferir a la persona que exerceix la prostitució els suport, recursos o
acompanyament en allò que ella demana i se li pot oferir, sense cap mena de judici
respecte de la seva situació o professió.
3) Si la persona atesa ho autoritza, oferir-li el suport, els recursos o l'acompanyament
en allò que necessiti.

De tots aquests suports, recursos o acompanyaments cal destacar l'apoderament per
tal que la dona guiï la seva vida tal com ella vulgui de la forma més lliure possible. Ara
bé, fins i tot aquest objectiu professional (l'apoderament), no es pot emprendre sense
el seu consentiment.
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Mònica Ortega Rebenaque. Treballadora social.
Daniel Sanchez Sala. Educador social.
Dolors Terradas Ginesta. Educadora social.
Professionals externs al Comitè d'Ètica:
Clàudia Escobar. Tècnica d'acció comunitària.
Judit Hurtós. Educadora social Serveis socials Bàsics de La Jonquera.
Laura Labiano. Tècnica de l'Associació Genera.
Marta Lloret. Educadora social dels Serveis socials Bàsics de La Jonquera.
Natalia Massé. Fundació APIP-ACAM.

Aquestes persones no necessàriament comparteixen tot el que s'afirma en aquest document.
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