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Mitja hora, 
60 euros
L’economia de la prostitució

ORIOL PUIG > TEXT

Fer una estimació del volum de negoci que mou la prostitució a les 
comarques gironines és, com passa amb totes les activitats que viuen de 
l’economia submergida, una feina difícil. La seva part més visible són les 
prostitutes que ofereixen els seus serveis en ple dia a peu de carretera. Totes 
les aproximacions econòmiques apunten que aquest negoci mou un mínim 
de 120 milions d’euros anuals a la demarcació.

obté mensualment un mínim de 3.000 euros 
nets, però en ocasions ha arribat a guanyar-
ne 10.000. Tot el negoci es mou en l’econo-
mia submergida, i no té cap mena d’intenció 
de regularitzar-lo. En vuit anys ha canviat la 
ubicació del local de Girona dues vegades, 
per problemes amb els veïns. «Busco blocs 
de pisos poc ostentosos i amb pocs veïns. 
Intento que el negoci sigui discret, situat 
en un lloc cèntric però apartat de les grans 
avingudes. No obro a les nits, per exemple. Si 
els veïns plantegen algun problema, intento 
arreglar-ho pagant alguna despesa comuni-
tària. Si no ho solucionem, i acaben avisant 
a l’Ajuntament, cosa que només m’ha passat 
al centre de Girona, tanco el pis i en busco 
un altre», explica Miquel M.

Aquest és un exemple de com funciona 
un local de prostitució en un pis. És un nego-
ci molt organitzat i professionalitzat. Cobren 
60 euros per contacte sexual o mitja hora de 
temps amb la noia. Tot i que es tracta del 
preu més habitual, una ullada als anuncis 
que apareixen a la premsa i Internet permet 
veure tarifes des dels 25 euros per contacte 
(el mateix que pot cobrar una prostituta a 
peu de carretera) fins als 200 euros. Tampoc 

Q
uan es fa fosc, els llums de 
neó de les desenes de clubs 
situats al costat dels princi-
pals eixos de comunicació 
prenen el relleu de la llum 
solar. I en centenars de pisos, 

tant de dia com de nit, el negoci del sexe no 
s’atura. El fet de ser una zona visitada per 
centenars de milers de turistes, i per milers 
de transportistes, així com la seva proximi-
tat amb França, fan de Girona un territori 
on la prostitució té una elevada presència. 

Miquel M. viu de l’activitat de sis dones 
que exerceixen la prostitució en dos pisos 
que gestiona a Girona i Figueres. Assegura 
que totes ho fan de forma voluntària i que 
es manté al marge de màfies. Obren de di-
lluns a dissabte, i cada pis genera un volum 
de negoci d’entre 18.000 euros i 22.000 eu-
ros mensuals. La meitat dels diners se’ls 
queden les prostitutes. La resta es destina 
a pagar les dues encarregades de cada local  
–uns 2.000 euros cada una–, les despeses de 
cada pis (lloguer, aigua, llum i gas), que su-
posen uns 2.000 euros més, i els anuncis en 
diaris, setmanaris i Internet, en els quals es 
gasta prop de 5.000 euros al mes. En Miquel 

Obren de dilluns a dissabte i cada pis 
genera un volum de negoci d’entre 
18.000 euros i 22.000 euros mensuals
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tots els pisos són iguals. Miquel M. explica 
que n’hi ha que acumulen moltes més no-
ies, portades des de països de l’Est i obliga-
des a canviar de local cada tres setmanes. 
Hi afegeix que això és una excepció, ja que 
la majoria de dones, i també homes, que es 
dediquen a la prostitució ho fan per voluntat 
pròpia. Abunden també les que actuen de 
forma individual i prèvia cita concertada.

 
Cent pisos a Girona
L’Associació Comunitària Anti-Sida de Gi-
rona (ACAS) té registrats almenys un cen-
tenar de pisos de Girona i Salt on s’exerceix 
la prostitució. Es tracta de locals on hi ha 
una mitjana de tres o quatre noies, la majo-
ria llatinoamericanes. A partir dels anuncis 
als diaris i Internet, es constata que Figue-
res acull desenes de petits bordells situats 
en pisos, molts dels quals donen servei a 
clients francesos. També abunden els pisos 
de prostitutes al triangle Lloret-Blanes-Tor-
dera, i en menor mesura a la Costa Brava 
Centre, Olot o Ripoll.

Una realitat molt diferent és la dels 
clubs d’alterne. Una normativa de la Ge-
neralitat regula la seva activitat des de l’any 

2002. La policia en té comptabilitzats més 
de 40 a la demarcació. L’Alt Empordà és 
la zona on se’n concentren més i de més 
grans, però també trobem aquestes im-
portants factories del sexe prop de grans 
nuclis de població com Girona, Banyoles, 
Palamós o Blanes. Sis dels onze macropros-
tíbuls més grans de Catalunya estan ubicats 
a les comarques gironines. 

Un exemple el trobem a Capmany, una 
població de menys de 600 habitants on hi 
ha situat el Madam’s. Al club hi viuen una 
seixantena de noies, la majoria romaneses, 
que paguen 70 euros al dia pel lloguer d’una 
habitació i el menjar. A partir d’aquí, els in-
gressos que puguin obtenir dels contactes 
sexuals amb els clients, en teoria són ínte-
grament per a elles. Molts dels clients són 
francesos, que recorren desenes o centenars 
de quilòmetres per acudir a uns locals prohi-
bits al seu país. Només per entrar ja paguen 
10 euros, i fàcilment en gasten més de 50 en 
consumicions per a ells i per a les prostitutes 
que treballen al club. Si decideixen fer el pas 
de pujar a l’habitació, han de desemborsar 5 
euros per un pack que inclou llençols d’un 
sol ús, sabó i preservatiu, més el que demani 

Les aproximacions econòmiques apunten 
que el negoci mou un mínim de 120 milions 
d’euros anuals a la demarcació
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>>  El Club Baby Doll,
de Siurana.
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la prostituta pel contacte sexual (de 60 a 70 
euros). En una nit de cap de setmana, el Ma-
dam’s pot rebre més de 300 clients; els dies 
feiners n’hi acuden un centenar.

Les tarifes del Madam’s són molt similars 
a les de la majoria de grans clubs de les co-
marques gironines, com el Lady Dallas (situat 
a Agullana i un dels més grans de Catalunya, 
amb una seixantena d’habitacions i unes 
150 noies), La Paloma Blanca (de Medinyà), 
l’Eden (al Pla de l’Estany), l’Eclipse (de Mont-
ras) o el New Baby Doll (de Siurana). Tots 
generen feina directa per a les noies, però 
també per a cambrers, personal de segure-
tat i manteniment, i donen treball estable a 
diverses empreses de la zona. A més, contri-
bueixen a mantenir les arques dels respectius 
municipis. Per exemple, Agullana rep prop de 
60.000 euros del Lady Dallas, i Capmany uns 
30.000 del Madam’s. L’alcalde de Capmany, 
Jesús Figa, creu que el macrobordell és una 
empresa més del municipi, i assenyala que, 
gràcies a les taxes que paga, el poble es pot 
permetre disposar de millors serveis.

L’esglaó més baix del negoci del sexe 
el trobem a peu de carretera. Segons la 
policia, hi ha més d’un centenar de punts 
a les carreteres gironines on s’exerceix la 
prostitució. Fa uns mesos, el secretari de 
l’Associació Catalana d’Empreses de Clubs 
d’Altern (ACECA), Oriol Gessé, explicava 
que la prostitució a carreteres i carrers ha-
via fet baixar fins a un 50% el negoci dels 
prostíbuls. No obstant això, projectes com 
el macroprostíbul que es construirà a la 
Jonquera, amb un centenar d’habitacions, 
semblarien desmentir aquesta tendència.

Mig milió d’euros al dia?
La principal aproximació al volum de nego-
ci que mou la prostitució l’ha fet l’Asociaci-
ón Nacional de Empresarios de Locales de 
Alterne (ANELA). En un estudi de l’entitat, 
que una Comissió del Congrés dels Dipu-
tats va recollir, s’indica que el negoci del 
sexe genera 18.000 milions d’euros anuals 
a tot Espanya i que a l’Estat hi ha 400.000 
persones que exerceixen la prostitució. Un 
exercici de matemàtica elemental (segons 
aquestes xifres, cada 38 homes de l’Estat 
d’entre 15 i 65 anys mantindrien una pros-
tituta) ens indica que els càlculs d’aquest 
estudi són erronis. Girona genera prop del 
2% del PIB estatal i concentra l’1,6% de la 

El portal Loquo, que combina la publicitat gratuïta 
i la de pagament, publica centenars d’anuncis de 
contactes sexuals a les comarques gironines

>> Jesús Figa, alcalde de Capmany. 
A sota, prostituta en un marge de la N-II.
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població. Si traslladem a nivell de demarca-
ció les xifres de l’estudi d’ANELA, a les co-
marques gironines hi hauria més de 6.000 
prostitutes, que generarien un volum de 
negoci d’un milió d’euros diari. Empresaris 
del sector ho consideren exagerat, especi-
alment pel que fa al nombre de prostitutes, 
que xifren en menys de 2.000 a les comar-
ques de Girona. Quant al volum de nego-
ci, tenint en compte el nombre de bordells 
i pisos, les mateixes fonts el situen en una 
forquilla entre 120 i 180 milions d’euros 
anuals (fins a mig milió d’euros al dia).

Bona part d’aquesta quantitat de di-
ners es mou de forma irregular i passa a for-
mar part de la bossa d’economia submergi-
da. Segons els tècnics tributaris agrupats al 
col·lectiu Gestha, a la província de Girona 
el diner negre representa el 13,8% del PIB, 
és a dir, 2.617 milions d’euros anuals. Si les 
estimacions menys optimistes del sector 
són realitat, la prostitució aportaria gairebé 
5 de cada 100 euros a l’economia submergi-
da de les comarques gironines.

Oriol Puig és periodista.

Segons les estimacions més baixes, la prostitució 
aportaria gairebé 5 de cada 100 euros a l’economia 
submergida de les comarques gironines

>> Capvespre al Club New 
Eden, de Fontcoberta. 
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