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La prostitució és una realitat social 
també a Osona, però aquí està molt més 
invisibilitzada que a les grans ciutats i 
les dones que l’exerceixen disposen de 

menys suport. Amb l’objectiu de radio-
grafiar la seva situació, la UVic-UCC ha 
participat en una diagnosi que conclou 
que, a la Catalunya Central, les treba-

lladores sexuals acostumen a ser mi-
grants amb càrregues familiars. Capten 
els clients a través de webs i mitjans de 
comunicació i exerceixen en pisos. 

Vic

Txell Vilamala

Amb una consulta ràpida a 
internet podem saber quants 
treballadors ocupa la indús-
tria agroalimentària osonen-
ca, com ha evolucionat el 
valor afegit brut (VAB) del 
sector serveis o la quantitat 
d’assalariats i autònoms que 
es dediquen a l’agricultura, 
però malgrat viure en l’era 
de la informació continua 
sent una incògnita el nom-
bre de dones que exerceixen 
la prostitució a les nostres 
comarques, els diners que 
guanyen i si ho fan obligades 
o per pròpia voluntat. La 
manca de regulació –a l’Estat 
espanyol aquesta activitat 
no és legal ni il·legal– fa que 
les treballadores sexuals 
es moguin als llimbs, sense 
drets reconeguts, i en un eco-
sistema molt tèrbol després 
de dècades d’invisibilització 
per raons morals i religioses. 
Això ha portat l’associació 
igualadina Dones amb Em-
penta i investigadores de la 
UVic-UCC i la UB a elaborar 
una diagnosi que posa la lupa 
sobre la realitat específica 
d’Osona, el Bages i l’Anoia, 
territoris lluny de grans 
ciutats on la prostitució és 
encara més desconeguda que 
en àrees metropolitanes. 

L’estudi radiografia els 
obstacles amb què es troben 
les treballadores sexuals i 
l’atenció que se’ls ofereix 
des d’institucions públi-
ques i el tercer sector, però 
també dedica desenes de 
pàgines a esbossar el per-
fil de dones que són molt 
majoritàriament migrants 
i amb càrregues familiars 
que es tradueixen en envia-
ments de diners cap als seus 
països d’origen. “Tendim 
a imaginar-nos persones 
desarrelades, sense vincles 
emocionals, però la realitat 
és que algunes estan casades 
i fins i tot tenen fills a càrrec 
seu”, explica Sandra Ezquer-
ra, directora de la Càtedra 
Unesco Dones, Desenvo-
lupament i Cultures de la 
UVic i una de les autores de 
l’estudi. 

A Osona en concret es 
desconeix la procedència de 
sis de cada deu prostitutes, 
però segons dades de l’any 
2019 del servei sociosanitari 

PrevenciÓsona, un 29% són 
originàries de l’Amèrica del 
Sud, un 7% d’Àsia, un 7% 
d’Àfrica i un 2% de la resta 
del continent europeu. De 
la diagnosi també es des-
prèn que la meitat no tenen 
papers, és a dir que es troben 
en situació irregular i amb 
moltes dificultats per acce-
dir a un habitatge, demanar 
ajudes socials o reagrupar la 
família. En qüestió d’edat, 
nivell d’estudis o ocupacions 
prèvies, en canvi, hi ha una 
gran diversitat i les investi-
gadores conclouen que “no 
es pot parlar d’un col·lectiu 
homogeni i monolític, sinó 
d’una realitat social dinàmica 
i complexa”. 

Tota aquesta informació 
l’han recopilat a través d’en-
trevistes a 18 treballadores 
sexuals d’Osona, el Bages i 
l’Anoia i 15 a membres d’en-
titats i serveis d’atenció a la 
dona que també operen en 
aquestes comarques. Això 
vol dir que la diagnosi no 
acaba sent quantitativament 
representativa ni pot establir 
quantes treballadores sexu-
als hi ha a la Catalunya Cen-
tral, però “sí que en reflec-
teix de manera força fidel el 
perfil més ampli”.

Pel que fa a l’exercici de la 
prostitució, l’estudi recull 
que les trobades acostumen 
a tenir lloc en pisos on poden 
treballar entre tres i quatre 
dones que capten els cli-
ents a través de mitjans de 

comunicació i pàgines web 
especialitzades. En menor 
mesura hi ha les que exercei-
xen en clubs i bars de copes, 
com el Nederland d’Orís, i 
de manera molt residual en 
aquestes comarques les que 
ho fan en carreteres i carrers. 
“És important contribuir a 
generar debat social i rei-
vindicar els drets d’aquestes 
dones. No podem oblidar 
que ens trobem davant d’una 
gran hipocresia: elles hi són 
perquè hi ha consumidors”, 
destaca Ezquerra. 

Amb les entrevistes també 
han constat que la majoria 
de treballadores sexuals no 
realitzen aquesta activitat de 
forma permanent, sinó que 
la interrompen quan visiten 
el seu país d’origen, quan es 
casen o quan troben altres 
feines, sempre en l’economia 
submergida i habitualment 
en l’àmbit de cures de gent 
gran, treball domèstic o esti-
lisme.       

En paral·lel al perfil de 
les prostitutes, la diagnosi 
analitza els serveis als quals 
poden acudir –des dels 
d’atenció a la dona fins a les 
oficines de mediació– i posa 
damunt la taula tant la neces-
sitat d’un marc legal que 

regularitzi aquesta activitat 
com dotar de finançament les 
institucions que resolen les 
demandes del col·lectiu. Les 
autores de l’estudi assenya-
len, en aquest sentit, que a 
Osona existeix un programa 
específic, però que el porten 
a terme dues educadores 
socials “amb només 10 hores 
de dedicació setmanal”, o que 
al Bages l’assumeix una enti-
tat situada al Vallès. 

La necessitat més urgent 
que caldria reparar és regu-
laritzar la situació adminis-
trativa de les dones, ja que 
no disposar de documents 
en regla es tradueix en major 
precarietat econòmica, 
desprotecció judicial, impe-
diments per accedir al siste-
ma públic de salut i, entre 
d’altres, una falta evident de 
xarxes de suport. Ezquerra 
també hi afegeix la impossi-
bilitat de formar-se i trobar 
alternatives laborals: “Hi ha 
treballadores sexuals que 
no tenen interès a deixar la 
prostitució, però a la majoria 
els agradaria i són conscients 
que a mesura que es fan 
grans és més inviable conti-
nuar dedicant-se a aquesta 
activitat. Per elles tenir un 
pla B és importantíssim, però 

Radiografia de la prostitució
Un estudi inèdit en què participa la UVic-UCC apunta que la majoria de dones que l’exerceixen 

a Osona són migrants i han d’enviar diners regularment als seus països d’origen
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A Osona, el Bages i l’Anoia, exerceixen en pisos on poden viure i treballar fins i tot tres o quatre dones

La meitat de les 
treballadores 

sexuals 
enquestades no 

tenen papers

Capten els clients 
a través de webs 
especialitzades 

i mitjans de 
comunicació

“No ens podem 
oblidar que hi són 
perquè també hi 
ha consumidors”, 
destaca Ezquerra
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TESTIMONIS EN PRIMERA PERSONA                            (Font: entrevistes a treballadores sexuals recollides a la diagnosi)

COM PROTEGIR-NOS DE LA
COVID-19 EN EL DIA A DIA?
Per tenir un dia a dia més segur davant de la COVID-19, abans de fer qualsevol activitat, és molt 
important tenir en compte aquestes recomanacions per poder minimitzar el nivell de risc de contagi.
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sense papers no troben la 
manera de començar-s’ho a 
plantejar”.  

L’altre gran problema de 
fons que subratllen tant 
entitats com treballadores és 

que la prostitució no estigui 
reconeguda ni regularitzada, 
la qual cosa alimenta encara 

més l’estigma. “La clau de la 
inclusió social continua sent 
el treball productiu i legal-

ment reconegut. Tot el que 
en queda fora no existeix”, 
conclou Ezquerra. 

¿Te sientes segura?
No, aquí y en todas partes uno está expuesto. A 
nosotras nos corta mucho el rollo que un hombre 
venga aquí y nos pegue o nos haga algo y como 
estamos en situación irregular pues nos da un poco 
de miedo ir a la policía y decir “Mira, es que 
yo soy irregular, soy trabajadora sexual y es 
que este chico me pegó...”. Nos sentimos 
súper desprotegidas.

¿El trabajo tiene impactos negativos 
en tu salud? 
[...] Sí, tienes riesgos, tienes riesgos 
de que se te rompa el condón, de que te 
peguen una hepatitis, de que te peguen 
una tuberculosis… Hay mucho riesgo 
porque tú estás cuerpo a cuerpo, estás 
teniendo una penetración cuerpo a 
cuerpo.

¿La semana que peor te va, cuánto cobras? 
A la semana mala, mala, 600 euros. Pero claro, 
hay que sacar la inversión de los gastos, de lo que es 
preservativos, lo que es habitación, publicidad. No 
es tanto como parece. 

¿Y cuál es tu situación familiar ahora?
Vivo con mis hijos, pero ya ellos son mayores de 
edad, independientes… A raíz de estar en el paro, 
les digo que me salió un trabajo para cuidar a un 
abuelo o una abuela.

¿Cuándo fue la primera vez que entraste? 
Cuando entré fue cuando me casé, por sistema 
de que tenía que traer a mis hijos. Una vez que 
tenía los papeles, entonces comencé a trabajar. 

¿Tu marido sabía que trabajabas? 
Sí, él me lo aceptó porque… 

Pero no tenía él nada que ver 
¿no? Él no era el chulo o… 
No, no, no, él lo aceptó y nada, 
así fue como comenzamos. Despu-
és ya el piso a nombre de los dos, 
luego la hipoteca y todo, entonces 
ya me facilitó las cosas y yo dejé 
de trabajar como 7 o 8 años. Luego 
volví otra vez porque nos hacía falta 
el dinero. 

¿Y has ido entrando y saliendo? 
Sí.

¿Cómo llegaste a Cataluña?
Solicité una visa [turística] en mi país y vine por 
mis hermanos, que ya llevaban muchos años aquí. Yo 
en mi país tenía negocios, coches, una vida acomo-
dada, por eso me dieron la visa. Soy profesional de 
peluquería y vine con la idea de trabajar en ello, pero 
en ninguna peluquería me cogieron porque no tenía 
documentos y ya mi visa estaba vencida... Después 
de cinco meses sin trabajar, una amiga me comentó 
de esto y lo probé y dije “bueno, no hay otra”.

Normalmente en los pisos donde trabajas, 
¿cómo son las condiciones? 
Deplorables, porque es muy difícil encontrar una 
habitación buena y a bajo coste ¿no? Porque, hom-
bre, que hay habitaciones buenas, sí, pero cuestan 
mucho y uno no puede permitirse pagar tanto si 
no sabes si vas a sacar lo de la habitación y vas a 
ganar algo más. Eso implica que tienen que ser con-
diciones que no están normalmente muy bien.

¿Cuántas horas trabajas?
No tengo horario, estoy las 24 horas los 7 días dis-
ponible. Me levanto, desayuno, a veces salgo a com-
prar. Ya saben que si me llaman me tienen que llamar 
por lo menos 10 minutos antes porque, si estoy en la 
calle, en esos 10 o 15 minutos yo me tengo que coger 
un taxi, venirme, colocarme la lencería, prepararme 
y lo atiendo. No estamos así como con un horario. Y 
tú te acuestas a dormir y si suena el teléfono y va a 
llegar, ok, te levantas, te arreglas, a las 3 o a las 6 de 
la mañana.

¿Y a nivel emocional, cómo te ha afectado el 
trabajo? 
Mucho, a mí no me gusta. Ha sido difícil, muy 
agobiante, con una sensación de agobio, con miedo 
y además yo, si viniera cada hombre guapo uy, estu-
pendo, pero hay cada cardo que... Qué agobio, qué 
depresión, qué todo... Muy difícil.
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