
Com a conseqüència de les últimes accions empreses per l’Ajuntament de
Barcelona contra les dones que exerceixen la prostitució al carrer, s’aixeca un

debat molt intens que planteja tot un ventall d’opinions.

Algunes de les posicions pretenen l’abolició, d’ altres en proposen la legalització, i d’ altres demanen simplement el
canvi de lloc de manera que la prostitució no s’exerceixi al carrer i que es desenvolupi de manera amagada per a no
donar mal exemple a la joventut i la infància, sense que això impliqui aplicar el mateix supòsit als anuncis de con-
tactes, descaradament explícits, que surten als diaris, a la televisió i a Internet.

Es pressuposa que les causes per les quals una dona es dedica al treball sexual són l’engany i la coacció, i moltes
vegades és així, però aquestes accions es dóna per descomptat que cal perseguir-les i que ja estan tipificades com
a delictives, per part de qui explota, no de qui es explotada, en el Codi Penal.

Som conscients que el que diem prostitució és una de les conseqüències d’una societat construïda a la mida del
patriarcat i que en un altre model social el que existiria seria la llibertat sexual; però conscients també que la pros-
titució és aquí i ara una realitat, volem afegir que, encara que mai no se li suposa a una treballadora sexual la volun-
tat d’exercir lliurement aquesta activitat, aquesta situació existeix, en molts casos de manera temporal a fi d’obtenir
uns ingressos que amb un treball, que en diríem “honrat”, no aconseguiria.

Davant d’aquest conflicte s’esgrimeix la brutalitat de la discriminació i el control policial, o be el paternalisme d’ela -
borar projectes de reinserció per a treure les prostitutes de la “mala vida”, vulnerant així sistemàticament el dret uni-
versal a no patir ingerències arbitràries en la vida privada.

Encara n’hi ha un altre versió sobre el treball sexual: la d’aquelles persones a qui l’única cosa que els molesta és que
no paguin impostos com tothom. Indignació justa, però des d’aquí preguntem si s’indignen també quan algun ope-
rari/a els fa un treball a casa seva i a l’hora de pagar els pregunta si volem pagar amb IVA o sense, o si paguen
impostos per la dona de fer feina.

Lluny estem aquí de poder aportar una solució, el que està clar és que l’abús policial no resol res ja que el treball
sexual no està penat. Si així fos s’haurien de detenir i jutjar tant a la persona que l’ofereix com a la que en fa ús. 

El que s’ha de perseguir és a les màfies que extorsionen i trafiquen amb dones, i iniciar amb les (i els) treballadores
sexuals un debat en què elles, les primeres afectades, han de tenir un especial protagonisme.

Això però té la categoria d’utopia ja que, en quant els mitjans de comunicació dirigeixin els seus esforços a un altre
tema, el món polític deixarà de banda la qüestió, que continuarà en el limbe d’aquelles coses ambigües, de manera
que tothom se les compongui com pugui en aquestes activitats que no són il·legals però que són considerades lletges.

Si es diu que és l’ofici més antic del món, perquè encara no té un conveni?

m. pau munuera
Associació de Dones La Frontissa

una reflexió

les activitats de la frontissa

•Viu la teVa ciutat: alfabetització per a nOuVingu-
des, durant el curs escolar. Responsable: M. Pau
Munuera. Col·laboren: Ajuntament Vilanova i la
Geltrú, Institut Català de les Dones, Xarxa d’alfabe-
tització, Creu Roja.

nOu prOjecte: fènix, renaixem de les cendres,
adreçat a dones en procés de recuperació vital.
Responsable: Eugenia Expósito. Col·laboren: Ajun-
tament de Vila nova i la Geltrú, Oficina d’Equitat,
Institut Català de les Dones.

•dOnart: premi per a dOnes artistes i expOsició

anual. Responsable: Francesca Calaf. Col·laboren:
Ajuntament Vilanova i la Geltrú, Institut Català de
les Dones, Caixa Penedès. Exposició de l’obra
d’Arian Morera, guanyadora de la present edició
des del 12 de març de 2010 al Centre d’Art Con-
temporani La Sala.

• carta a qui maltracta. premi literari per alumnat

de secundària. Responsable: La Frontissa. Col·la-
boren: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Llibre-
ries La Mulassa, Llorens i MA’AT.

•actes reiVindicatius 8 de març i 25 de nOVembre.
Responsable: La Frontissa. Col·labora: Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú.

•un pOu per a gàmbia amb l’associació de Wellinga-
ra City. Responsable: Neus Benavent. Col·laboren:
treballadores i treballadors de la comissió 0,7 % de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Regidoria
de Cooperació (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú).

•butlletí anual: Publicació amb temes de gènere.
Responsable La Frontissa. Col·laboren: Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú, Institut Català de Les Dones.

•grup d’ infOrmació i supOrt, grup de supOrt per a

dOnes. Responsable: Manoli Álvarez; tots els dime-
cres de 18 a 19 hores al C/Sant Pau 13 despatx n. 4.
Col·labora: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

On pOts trObar-nOs:
Telèfon: 646 811 644, 
HYPERLINK "mailto:frontissa@wanadoo.es"
frontissa@wanadoo.es.
C/Sant Pau 13, despatx 4. Vilanova i la Geltrú



Associació de dones
la frontissa

LA FRONTISSA. C/Sant Pau 13, despatx 4    08800 Vilanova i la Geltrú                                          Tel. 646811644    lafrontissa@wanadoo.es

Nom......................................Cognoms....................................................................    DNI.......................................

Domicili............................................................................Telèfon.............................Correu e....................................

Identificació bancària (20 dígits) cccc cccc cc cccccccccc
..
Vull col·laborar amb l’Associació de Dones la  frontissa com a sòcia/soci honorari amb la quota de: 30 € anuals /................€ anuals

Vilanova i la Geltrú........................................de.........................de......................... Signatura

Les vostres dades no seran utilitzades per cap altre fi que el cobrament de la quota i rebre informació de les activitats de La Frontissa.



2009 

Acte 
commemoratiu
19 hores
plaça de la Vila
Vilanova i la Geltrú

la
fr

on
ti
ss

a
10

25/

novembre/

2009
fem pinya contra

la violència
envers les

dones


