NOTA DE PREMSA

20 de novembre de 2018

Gavà estreny el setge als prostituïdors amb una
modificació de les ordenances
La nova normativa despenalitza les dones prostituïdes a l’espai públic i
limita les sancions, de fins a 3.000 euros, a qui contracti els serveis sexuals
Gavà fa un pas més en la lluita contra la prostitució impulsant una modificació de
l’Ordenança municipal sobre els usos de les vies i els espais públics. El nou redactat,
que passarà a l’aprovació del Ple municipal de novembre, especifica que “la sol·licitud
o l’acceptació per part del demandant de serveis sexuals retribuïts en zones de trànsit
públic en les proximitats de llocs destinats a l’ús per part de menors, com ara centres
educatius, parcs infantils o espais d’oci accessibles a menors d’edat, o quan aquestes
conductes, pel lloc en què es duguin a terme, puguin generar un risc per a la seguretat
viària”. Així mateix, la modificació contempla que se sancionarà “aquestes conductes
tindran la consideració d’infraccions greus i seran sancionades amb una multa
econòmica des de 601 euros fins a 3.000”.
Fins ara el text contemplava aquestes multes tant per als clients com per a les dones
prostituïdes. Per a l’Ajuntament, era del tot necessari despenalitzar les dones
econòmicament, perquè considerem que, en cas contrari, se les victimitza doblement. La
majoria d’aquestes dones són víctimes de tracta i no tenen recursos econòmics.
L’alcaldessa, Raquel Sánchez, ha presentat el canvi normatiu coincidint amb l’inici de
la programació amb motiu del Dia Internacional contra la Violència Masclista que es
commemora el proper 25 de novembre. El programa d’enguany s’ha dissenyat sota el
lema “Hi ha escales que no porten enlloc” i, s’ha obert aquest matí amb una xerrada
sobre l’APP de seguretat ciutadana al SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones
de Gavà).
La modificació de l’ordenança municipal s’inscriu en el pla d’intervenció integral
contra la prostitució que està en marxa des de l’estiu de 2017 amb l’objectiu de per
treballar per l’eradicació d’aquesta activitat, eliminar les condicions favorables per al
seu exercici, i oferir atenció i assistència social a les dones prostituïdes. En aquest sentit
Raquel Sánchez ha afirmat que “amb aquesta modificació el que volem és

despenalitzar les sancions a les dones prostituïdes que considerem són víctimes
d’aquesta situació, i en molts casos estan amenaçades o no tenen cap altre sortida”.

Balanç
Durant aquest estiu s’han reforçat diferents accions i s’ha incorporat, com a novetat,
l’enviament de les sancions als domicilis dels prostituïdors. S’han posat un total de 17
multes (15 de les quals notificades als prostituïdors). Entre 2017 (primera edició de la
campanya) i 2018 s’han imposat un total de 87 multes a prostituïdors.
Aquesta acció és una de les mesures que s’han desplegat per fer front a un fenomen
complex que s’ha vist reduït sensiblement a l’espai públic de Gavà, i concretament, allà
on era més evident, la C-31. Si a principis de juliol, la Policia Municipal havia
identificat entre 5-7 dones prostituïdes, a 30 de setembre la xifra havia baixat a 1-2.
“Aquesta reducció no ha implicat un trasllat de l’activitat a les ciutats veïnes, tal
com es desprèn de les converses mantingudes amb els seus responsables polítics
per valorar la possibilitat d’abordar accions transversals i conjuntes” segons ha
afirmat l’alcaldessa de Gavà.
Així mateix, Sánchez ha afirmat que “aquesta situació cal ser abordada per altres
administracions a qui correspon legislar i establir mesures, com ara
l’abolicionisme, que s’ha implementat en països d’Europa i que ha demostrat ser
un model útil de lluita contra la prostitució i la tracta de persones”.
A banda del procés de modificació de l’ordenança municipal i de la notificació de les
multes a domicili, entre els mesos de juliol i setembre també s’han desplegat altres
accions. Entre elles, dos talls de camins i carrers a la zona de la Pineda i a la zona de la
riera de les Parets amb la Murtra. Aquests camins se sumen als cinc que ja es van tallar
el 2017.
També s’han instal·lat nous senyals sobre les sancions incorporant l’enviament de la
multa a domicili dels clients i s’han reposat els cartells de sensibilització que estaven
malmesos on es pot llegir “Tu t’ho passes bé? Ella, no. La tracta i la prostitució són un
atemptat contra els drets humans. No siguis còmplice”.
A més, s’ha intensificat la retirada de mobiliari i estris, i la vigilància per part de la
Policia Municipal.

Reforç de les accions socials

La intervenció comunitària és un dels grans eixos del pla d’intervenció integral contra la
prostitució. Entre els mesos de juny i juliol, mitjançant l’entitat especialitzada ABD
(Associació Benestar i Desenvolupament), es va fer una prospecció sobre la realitat de
la prostitució a l’espai públic del municipi. Segons ha explicat Raquel Sánchez “es
tracta de donar a aquestes dones eines per ajudar-les a abandonar aquesta situació
i puguin integrar-se en el món socio-laboral”.
La metodologia emprada va incloure visites als indrets on s’exerceix l’activitat i
entrevistes a les dones prostituïdes; mapeig de les zones on s’exerceix la prostitució;
entrevistes a cossos de seguretat i altres agents socials; consultes als registres
municipals previs, i un encreuament de dades geogràfiques.
A partir d’aquí s’han establert les propostes d’intervenció següents.
- Accions formatives i de sensibilització a professionals municipals en l’àmbit de la
intervenció amb dones que exerceixen la prostitució i amb víctimes de tràfic.
- Creació d’un manual de bones pràctiques d’intervenció socioeducativa
- Assessorament en la creació d’un protocol d’intervenció municipal per abordar
situacions de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual.
- Assessorament i mediació comunitària per desenvolupar accions de comunicació entre
l’Ajuntament i les dones.
L’Ajuntament farà una valoració d’aquestes propostes per seguir avançant en unes
accions socials adreçades a ajudar dones prostituïdes a deixar l’activitat i a integrar-se
social i laboralment.
Gavà forma part de la Xarxa de Municipis lliure de Tracta
L’Ajuntament de Gavà està adherit a la Xarxa de Municipis lliure de Tracta juntament
amb altres 71 municipis més. Amb aquesta adhesió el consistori es compromet a
treballar per l’eradicació de la demanda de la prostitució i a perseguir el tràfic de dones i
nenes amb fins d’explotació sexual. Per Raquel Sánchez “per nosaltres el fet que hi
hagi dones que són prostituïdes esdevé una de les manifestacions més atroç de
desigualtat i vulneració dels drets humans que pateixen les dones”.
Per conscienciar la ciutadania sobre aquesta pràctica a la nostra societat demà, en el
marc de la programació del Dia Internacional contra la Violència Masclista es projectarà
“El proxeneta. Paso corto, mala Leche”. Un film, basat en fets reals, on Mabel Lozano
explica per primer cop tot el que hi ha darrere de la prostitució. En concret ho fa a través
d’un exproxeneta que confessa com ha evolucionat el negoci de la prostitució a Espanya
i el món, des de principis dels anys noranta fins a l’actualitat, amb el lucre de tracta i
segrest de dones de deute a les qui l’única sortida era la prostitució.

A banda d’aquesta projecció, la programació acull altres activitats de conscienciació
com una taula rodona sota el títol “Les víctimes silenciades. Els fills i filles de violència
masclista”, contacontes infantil, xerrades a les escoles, una exposició on es convida a
reflexionar sobre la violència masclista en els espais d’oci i la campanya de
sensibilització als comerços “No estàs sola”. L’acte central de la programació es viurà el
dimarts 27 amb la lectura del manifest del Dia Internacional contra la Violència
Masclista.

