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Lleida ha posat 538 denúncies per
prostitució en cinc anys
A la ciutat hi exerceixen 640 prostitutes | Alerten que amb l'ordenança de civisme
es pugui afavorir l'explotació de dones
En els darrers cinc anys s'han imposat a la ciutat de Lleida un total de 538 denúncies per
prostitució a 90 dones reincidents i s'han multat a 42 clients La dada s'ha fet publica aquest dimarts
en el marc de la jornada professional "De la norma a la realitat", que ha reunit els col·lectius que
formen part de la Comissió de Treball Sexual de Lleida.
A l'acte també s'ha destacat que a la ciutat de Lleida es calcula que hi ha unes 640 dones que
exerceixen la prostitució, tot i que 80 d'aquestes s'han acollit al &lsquo;Pla Integral d'Intervenció
sobre el Treball Sexual' de la Paeria, que ha aconseguit 90 insercions laborals de caràcter
temporal. El perfil més comú d'aquestes dones és immigrant d'uns 35 anys.
Els responsables judicials i policials han assegurat que l'ordenança de civisme de la ciutat ha donat
un impuls a la millora de la situació, si bé han alertat que aquesta praxis ara és menys visible a la
ciutat, motiu pel qual es pot afavorir l'explotació de dones. El fiscal coordinador d'Estrangeria,
Eduardo Piedrabuena, ha insistit en la necessitat de disposar d'una nova regulació per part de
l'Audiència Nacional sobre les xarxes d'explotació de dones.ç
La subdelegada del Govern, Inma Manso, ha destacat que "el Govern d'Espanya té un gran
interès en donar resposta a les necessitats de les persones en situació d'exclusió social
subvencionant els programes destinats a facilitar mecanismes de reinserció sociolaboral i
actuacions per a prevenir i eradicar situacions de qualsevol tipus de violència contra les dones".
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