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

«La prostitució de carrer hauria d’estar prohibida, 
i la prostitució en els anomenats locals de pública 
concurrència hauria d’estar regulada» 

Conduint per la carretera nacional, a pocs quilò-
metres de la Jonquera, trobem un niu de super-
mercats i bufets mastodòntics, custodiats per 

centenars de camions arrenglerats que omplen els apar-
caments de l’entrada del poble. Encara que no ho sem-
bli, som a l’Alt Empordà. Sobta trobar-se amb dos grans 
locals en aquest últim tram cap a la vila fronterera: l’un 
és el Club Gran Madam’s, que pertany al municipi de 

«Potser vam pecar d’ingenus 
en no crear abans l’ordenança 
que regula la prostitució»
Entrevista a Jordi Cabezas 
Alcalde de la Jonquera 

Jordi Cabezas esgota el seu tercer mandat 
com a alcalde de la Jonquera. A les properes 
eleccions municipals ja no serà el candidat 
de CiU. Ha viscut de prop la desaparició de la 
duana, l’any 1993, una activitat que havia deixat 
molts beneficis al poble. Després va arribar 
la incertesa i més tard, la reconversió. Des 
d’aleshores, el comerç i els serveis als viatgers 
s’han convertit en una fórmula d’èxit que atrau 
cada dia milers de persones fins al municipi. La 
seva sort és també la seva desgràcia. L’activitat 
econòmica derivada de la seva situació 
estratègica perjudica sovint la imatge del poble. 
I aquesta realitat inclou una pràctica en auge 
els últims anys: la prostitució.

GUILLEM CABEZAS > TEXT

>> L’alcalde de la Jonquera, 
Jordi Cabezas, a l’ajuntament.

VI
C

TO
R

 C
A

B
EZ

A
S



98 > revista de girona 263

dossier LA PROSTITUCIÓ

98 > revista de girona 263

dossier LA PROSTITUCIÓ

Capmany; l’altre, més endavant, el Lady Dallas, es troba 
al terme municipal d’Agullana. Tots dos edificis podrien 
passar per hotels, però en realitat estan destinats a la 
pràctica de la prostitució. Ja a la Jonquera, es poden tro-
bar noies que exerceixen al carrer. S’ofereixen, sota un 
sol de justícia, prop dels camins que creuen la Nacional. 

—Què és per a vostè la prostitució? 
—És un exercici que si fos de llibertat personal per part 
de la dona que el practica seria acceptable, però en la 
majoria dels casos hi està obligada o és controlada per 
proxenetes i xarxes que l’esclavitzen.

—Per tant, creu que s’hauria de prohibir?
—No; penso que la prostitució de carrer hauria d’estar 
prohibida i que la prostitució en els anomenats locals 
de pública concurrència hauria d’estar regulada. Així els 
ajuntaments no hauríem de tenir l’obligació de donar 
autoritzacions o permisos d’obertura a establiments tan 
grans com el que s’ha d’obrir a la Jonquera.

—El famós macroprostíbul del Mas Morató sembla que 
tindrà més de 100 habitacions i capacitat per a unes 500 
persones. El TSJC els va obligar a concedir la llicència 
d’activitat a l’empresa que el gestiona malgrat que el 
consistori va presentar un informe dels Mossos en què 
se’n desaconsellava l’obertura.
—I després que l’Audiència de Girona ens donés la raó el 
2008. La Vimetera, gestora d’aquest local, va recórrer la 
sentència i el jutge del TSJC s’ha posicionat a favor seu, 
argumentant que l’Ajuntament no pot denegar l’obertura 
d’un establiment d’aquestes característiques adduint allò 
que podria passar-hi. En tot cas, si passa, podríem ser 
competents per clausurar-lo.

—I per què l’Ajuntament va decidir denegar-los la lli-
cència d’activitat en primer terme?
—L’informe desfavorable dels Mossos, encarregat per 
Governació, i l’argumentació que feia l’Ajuntament, es 
basaven en la convicció que un club d’aquestes carac-
terístiques pot provocar problemes d’ordre públic i in-

«Si la prostitució fos un exercici de llibertat personal 
seria acceptable, però en molts casos és obligada o 
controlada per proxenetes i xarxes que esclavitzen»
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crementar encara més la problemàtica relacionada amb 
l’alcohol i les drogues que ja hi ha a la Jonquera, sobretot 
els dissabtes a la nit. 

—Però vostès ja tenen un prostíbul en el seu municipi...
—Sí, el Desirée, obert fa trenta anys i que mai ha causat 
problemes a la Jonquera. Era l’únic prostíbul del municipi 
fins a la data. Un local on hi ha cinc o deu noies és molt 
diferent d’un on n’hi pot haver fins a 150. El Dallas d’Agu-
llana, per exemple, ha provocat problemes d’ordre públic, 
de seguretat, de tràfic de blanques, etc. Sempre m’ha em-
pipat que la premsa ens relacionés amb els grans prostí-
buls que s’han obert els últims anys en pobles veïns. Fins 
i tot n’hi ha algun que està inscrit a la guia de telèfons de 
la Jonquera. Últimament he aconseguit que els mitjans de 
comunicació, quan parlen dels prostíbuls dels Banys de la 
Mercè o del Dallas, ho facin de Capmany i d’Agullana.

—Ha estat efectiva l’ordenança municipal que regula la 
prostitució?

—No, perquè quan nosaltres ens vam adonar que La Vi-
metera presentava un projecte de prostíbul encara no ha-
víem posat en marxa l’ordenança. Va ser llavors quan ens 
vam adreçar a la Generalitat i vam iniciar-ne la creació. A 
més, la Generalitat, tal com ens havia promès, va fer un 
informe demolidor sobre el prostíbul. Però no hi vam ser 
a temps; potser si ho haguéssim fet un any abans... No-
saltres vam acabar creant l’ordenança l’any 2005, i vam 
ser el primer ajuntament de les comarques de Girona que 
va regular la prostitució en el terme municipal.

—En què consisteix exactament aquesta ordenança?
—Preveu la prohibició d’obrir nous prostíbuls a menys 
de tres quilòmetres del que ja hi ha. Amb això s’evitava 
la possibilitat d’obrir-ne un altre, perquè hauria de sortir 
fora de terme. 

—Però l’estratègia va fallar…
—No ens imaginàvem que es pogués obrir un prostíbul 
d’aquestes característiques a la Jonquera, primer perquè 

«Un macroprostíbul podria provocar problemes 
d’ordre públic i incrementar encara més 
la problemàtica que ja hi ha a la Jonquera»

>> El futur macroprostíbul de la Jonquera, 
amb capacitat per a unes 200 prostitutes.
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els terrenys i els locals són molt cars, i a més perquè els 
polígons que tenim, com el del Mas Morató —on estarà 
instal·lat el nou local—, estan destinats bàsicament al 
sector serveis. Potser vam pecar d’ingenus en no crear 
abans l’ordenança que regula la prostitució, quan el Go-
vern va obrir el termini el 2002. Però vam tenir mala sort i 
La Vimetera va presentar la documentació a l’Ajuntament 
15 dies abans que nosaltres aprovéssim la normativa.

—Un altre dels temes que preocupa el consistori suposo 
que és la prostitució al carrer.
—Amb això nosaltres tenim un problema greu. Hem in-
tentat aplicar durant nou mesos l’ordenança per la qual 
es multava les prostitutes, sobretot en els espais més 
sensibles a nivell urbà. No hem cobrat ni una sola de les 
600 multes que els vam interposar. Ho hem fet durant sis 
mesos, però hem hagut de plegar per l’augment de feina 
que això suposava per a la policia local i els serveis ad-
ministratius.

—No hi ha res a fer, doncs?
—Si no hi ha una llei o un decret de l’Estat que permeti a 
les forces de seguretat actuar al voltant d’aquesta pràc-
tica, no ens en sortirem. Viuen en l’alegalitat. En l’àmbit 
municipal no se solucionarà.

—I què s’ha de fer? Quin és el camí?
—Qui ha d’actuar és el Govern català i més encara el 
Govern de l’Estat, modificant el codi penal; així es po-
dria eradicar la prostitució a la carretera. Però la que 
s’exerceix als locals també s’hauria de regular. Ara, 
a Catalunya, tenim regulats aquests espais però no 
l’exercici de la prostitució. Les noies no tenen seguretat 
social ni contracte de treball. Un cop regulat, el negoci 
de la prostitució es podria convertir fins i tot en una ac-
tivitat econòmica i es posaria punt final a moltes de les 
problemàtiques que se’n deriven.

Guillem Cabezas és periodista.

«Si no hi ha una llei o un decret de l’Estat  
que permeti a les forces de seguretat actuar  
al voltant d’aquesta pràctica, no ens en sortirem»

>> Dues prostitutes a l’N-II.




