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Les lucratives xarxes
de l’explotació sexual
El proxenetisme continua sent una xacra
en el món de la prostitució

Els mitjans de comunicació informen amb una reiteració descoratjadora
del desmantellament de xarxes dedicades a l’explotació sexual de joves
immigrades des de països i entorns molt deprimits. Sovint, les noies
han estat atretes amb falses promeses i retingudes amb amenaces i
coaccions. La majoria acaben treballant a les carreteres o en clubs
perfectament legalitzats. Els Mossos d’Esquadra, malgrat les llacunes de
la legislació vigent, intenten lluitar contra aquesta delinqüència que viu
de l’explotació sexual.
>> La xarxa de prostitució
desarticulada a Girona
va captar més de 100 víctimes
a través d’Internet
i les xarxes socials.

>> Alícia Moriana, sotscap
de la Regió Policial de Girona
dels Mossos d’Esquadra.
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es joves búlgares, romaneses o
brasileres que responen a una
demanda per treballar a l’hostaleria o al servei domèstic a Catalunya tenen moltes possibilitats
de caure en mans d’una xarxa de proxenetes
i acabar forçades a treballar com a prostitutes
als clubs de carretera de les comarques gironines. A Girona, sobretot a la frontera, hi ha
un gran mercat del sexe i molts diners en joc.
Alícia Moriana, sotscap de la Regió Policial de
Girona dels Mossos d’Esquadra, explica que
actualment les xarxes porten moltes noies
de Bulgària i Romania perquè, en ser països
de la Comunitat Europea, no se’ls pot castigar amb l’article 318 bis del Codi Penal, que
imposa penes de 5 a 10 anys de presó pel delicte d’immigració clandestina amb finalitat
d’explotació sexual. En alguns casos, les joves
són ben conscients del que s’espera d’elles,
però en altres ocasions arriben enganyades,
se’ls pren la documentació i se les coacciona
i amenaça perquè treballin i lliurin una gran

Moltes joves arriben enganyades, se’ls pren
la documentació i se les amenaça perquè
lliurin bona part dels seus ingressos
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part dels seus ingressos a una organització
delictiva, que els exigeix el pagament d’un suposat deute contret pel fet d’haver-los facilitat
la seva entrada al país. «Normalment hi ha el
vincle afectiu o l’engany del proxeneta. Sempre les busquen en entorns molt deprimits,
quan es troben en una posició molt feble, i
sovint, en el cas de les nigerianes, per exemple, hi ha el factor cultural per fer amenaces
relacionades amb la superstició», afirma la
sotscap dels Mossos.
A Girona hi actuen sobretot xarxes búlgares i romaneses, que proporcionen noies
als clubs, tot i que darrerament els Mossos
han detectat un creixement de la prostitució
xinesa en zones urbanes. «Treballen en pisos
i són més discrets. Posen anuncis a la premsa
i no causen problemes», explica Moriana.
La sotscap dels Mossos aclareix que
«exercir la prostitució no és il·legal, però
sí el proxenetisme, les amenaces, l’explotació sexual». Les freqüents notícies sobre
desarticulacions de xarxes de proxenetis-

me donen a entendre que es tracta d’una
modalitat delictiva força estesa al nostre
territori. Una operació policíaca dels Mossos d’Esquadra efectuada fa dos anys, anomenada Cropan, aporta força dades extrapolables sobre el modus operandi d’aquestes organitzacions. Es tractava d’una xarxa
criminal d’origen búlgar que exercia el
control d’una vintena de dones a la carretera C-35, entre els termes de Vidreres,
Hostalric, Sant Celoni, Gualba i Sant Feliu
de Buixalleu, i a l’N-II, entre Figueres i Vilademuls. La cúpula de la xarxa s’encarregava de la provisió de dones, la negociació
i la protecció del grup davant dels grups
rivals. Per sota hi havia un conjunt de proxenetes organitzats en sistema cooperatiu
que s’ocupava del transport, l’habitatge i el
control directe de les dones. El grup criminal estava format, en total, per 19 persones. La investigació va permetre acreditar
que els detinguts coaccionaven i amenaçaven de forma directa les dones o les se-

>> Imatge del vídeo policíac
de l’Operació Cropan.

Les xarxes sempre busquen noies
en entorns molt deprimits,
amb una posició molt feble
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>> Dues prostitutes
a l’interior del club Madam’s.

eren maltractades. Una
dede les víctimes va de
nunciar que en una
ocasió va ser castigada
a treballar tot el dia a
peu de carretera tot i
embarassaque estava embarassa
da de set mesos.

Lluites
pel territori

>> Nota de premsa recent enviada
als mitjans pels Mossos d’Esquadra.

En aquest cas, es va po
poder demostrar l’existència de lluites pel
encontrol de territori en
tre diferents bandes.
Una disputa del grup
dels búlgars amb els
seus rivals russos per
un tram de carretera
fins i tot va originar
gaun tiroteig en una ga
solinera de Vidreres.
Amb altres bandes hi

tenien bona relació, i fins i tot es feien intercanvis de noies per diners. Aquest grup
va «vendre» alguna de les seves dones a un
altre per uns 10.000 euros.
El mes d’abril d’aquest any, els Mossos
han detingut tres ciutadans d’origen romanès que havien proporcionat a un club de
l’Alt Empordà una menor amb documentació falsificada. En el moment de la detenció
el grup ja havia començat el mateix procés
amb una altra menor.
L’any passat hi va haver 27 detinguts a
Catalunya relacionats amb les xarxes de prostitució. Gairebé tots els detinguts són homes,
tot i que en alguns casos alguna prostituta
acaba exercint el rol de controladora.
Els Mossos admeten que els macroprostíbuls són font de conflictes i acullen
dones forçades a prostituir-se, però que no
generen prou rebuig social perquè «estan
fora dels nuclis habitats i no destorben el
dia a dia del poble».
Gerard Bagué és periodista.

Els Mossos admeten que els macroprostíbuls
són font de conflictes i acullen dones forçades
a prostituir-se, però que no generen prou rebuig social
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