
                                                                   Barcelona , 30 de Juny de 2012 

 

 

Benvolguts/des,  

 

Les entitats sota signants, que treballem en el camp de la prevenció del VIH/sida amb 

col·lectius de persones que exerceixen prostitució a Catalunya, amb anys d’experiència 

reconeguda, fins i tot en els estaments governamentals com és el Departament de 

Salut, dins del qual formem part de grups de treball i comissions, ens dirigim a vostès 

per tal d’expressar la nostra plena disconformitat per la reforma de la llei de carreteres 

catalanes que es va fer a través de la llei 10/2011 (publicada al DOGC el 30 de 

Desembre 2011).  

 

Volem constatar que en aquests moments tant a l’estat espanyol com a Catalunya la 

prostitució és una realitat que no té reconeixement laboral. No obstant això, aquesta 

situació no eximeix de la responsabilitat política de la salvaguarda i garantia de 

l'exercici de drets de les persones que exerceixen aquesta activitat.  

 

Durant anys, entitats i persones treballadores del sexe ens hem mobilitzat per 

reclamar drets i espais dignes on poder exercir el treball sexual sense que les peticions 

s’hagin tingut en compte.  

 

Una vegada més, amb aquesta reforma de llei es confirma la falta de diàleg i 

negociació de l’administració cap a les entitats i persones treballadores del sexe. De 

nou, un pas enrere en la defensa dels seus drets. Des de una perspectiva principalment 

d’estètica i sense tenir en compte els agents implicats, és impossible abordar una 

realitat social tan com és la prostitució.   

 

Les entitats hem pogut constatar com, dia a dia, la criminalització de la prostitució  a 

les carreteres catalanes no ha fet més que empitjorar les condicions de vida en general 

de les persones que exerceixen prostitució, portant-les a viure situacions de 

vulnerabilitat absoluta en tots els aspectes de vida més bàsics.  

 

-  Pràctiques sexuals de risc derivades de la urgència davant la persecució policial 

- Més precarietat econòmica derivada de les sancions administratives. 

- Dificultats de contacte amb les entitats que els donen suport i per tant als serveis 

comunitaris.  

- Dificultats per part de les entitats que treballem en el terreny per a portar a terme 

tota la tasca de prevenció i empoderament realitzada fins al moment per a la millora 

de les condicions de l’activitat laboral i per tant de la qualitat de vida.  

 



I el que encara és més greu: 

- Afavoriment del proxenetisme degut a una major invisibilitat de l’explotació sexual i a 

la clandestinització de l’activitat. Augment significatiu de les violències que pateixen 

les dones.  

- Revictimització de les dones en situació de violència masclista - trata amb finalitats 

d’explotació sexual. Promoció per tant de la violència institucional, policial i 

comunitària.  

- Trencament del vincle de confiança amb el cossos de seguretat i els recursos públics. 

Augment de les dificultats per a demanar ajuda i suport. 

  

La generalitat catalana amb aquesta reforma de llei que criminalitza la prostitució 

només aprofundeix la marginalitat i l‘estigmatització de les persones treballadores del 

sexe i promou la violència institucional cap a aquelles que es troben en situació de 

prostitució forçada. 

 

Davant d’aquesta situació que acabem d’exposar, les entitats catalanes sotasignants i 

les persones treballadores del sexe que exerceixen a la C.A Catalana, ens posem doncs 

a la vostra disposició per tal de poder aturar amb la major celeritat les greus 

conseqüències de la modificació legislativa i de la seva aplicació així com per començar 

a  treballar conjuntament en alternatives reals que respectin els drets de tots i totes les 

persones que vivim a Catalunya.  

 

Cordialment, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


