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Lleida va acollir ahir una jornada sobre la prostitució.
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A. GUERRERO
� LLEIDA � La Guàrdia Urbana ha
multat 42 homes per contractar
serveis sexuals en ple carrer en
els últims cinc anys. Unes san-
cions que preveu l’ordenança
de civisme municipal que va en-
trar en vigor el febrer del 2009
i que prohibeix a les prostitutes
oferir els seus serveis i als cli-
ents contractar-les.

La Paeria calcula que a la ciu-
tat de Lleida hi ha unes 640 do-
nes que exerceixen la prostitu-
ció, 90 de les quals han estat
multades en un total de 538 ve-
gades. La majoria són estrange-
res i de mitjana tenen 35 anys.
La xifra i el seu perfil es van do-
nar a conèixer ahir durant la pri-
mera jornada en l’àmbit del tre-
ball sexual De la norma a la
realitat, organitzada per la Co-
missió deTreball Sexual de Llei-
da, que està formada per admi-
nistracions, cossos policials, sin-
dicats iAntisida Lleida.Així ma-
teix, els experts consideren que
la prostitució de carrer pràcti-
cament s’ha eradicat a la ciutat.
No obstant, Juan José Catalina,
inspector de la Guàrdia Urba-
na, va explicar que “som cons-
cients que no ha desaparegut i
que encara hi ha dones que dis-
simuladament ofereixen els seus
serveis, especialment al Barri
Antic. En carreteres com la LL-
11 pràcticament no n’hi ha”.
Respecte als homes multats, va

Multats 42 clients de prostitutes per
demanar els seus serveis al carrer
LaPaeria calcula quea la ciutat exerceixen laprostitució 640dones i n’ha sancionat
noranta un total de 538 vegades || Balanç dels últims cinc anys
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afirmar que “no volen proble-
mes, paguen la multa i se’n van.
Molts diuen que desconeixien
l’ordenança, però també n’hi ha
que asseguren que els agrada
demanar els serveis al carrer”.
El problema més gran, segons
els experts, és l’explotació. És a
dir, si exerceixen per voluntat o
són obligades a fer-ho. El fiscal
coordinador d’Estrangeria a
Lleida, Eduardo Piedrabuena,
va assegurar que“cal lluitar con-
tra el tràfic i l’explotació
d’aquestes dones però són in-
vestigacions molt complexes”.
També van debatre els models

“Lesamenacen
dient-losque
agrediranels
seus familiars”

� Els experts també van
reclamar una major pro-
tecció per a les dones que
són explotades per grups
organitzats, patint moltes
d’elles violència de gène-
re. Lorena Garrido, inves-
tigadora del grupAntígo-
na de la UniversitatAutò-
noma de Barcelona
(UAB), va explicar que
“les pressionen i les ame-
nacen dient-los que faran
mal als seus familiars. Fins
i tot a aplicar-los tècniques
de vudú. Però també hi ha
altres formes com les de
moltes dones que arriben
enganyades.També exis-
teixen casos de proxene-
tes que tenen fills amb les
prostitutes. És una mane-
ra de coaccionar-les”.
Garrido també va afegir
que “el problema és que
no hi ha una llei de pro-
tecció de víctimes, sinó
que és de testimonis. La
persecució policial millo-
raria si es garanteixen els
drets d’aquestes vícti-
mes”.

d’intervenció comunitària. La
Paeria va posar en marxa un pla
social per oferir-los alternatives
laborals. Unes 80 dones han
sol·licitat ajuda. “Hem aconse-
guit unes 90 insercions laborals
de caràcter temporal”, va expli-
car Marta Feixa, de la regidoria
de Benestar.
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Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

Multada per atacar-ne
el seu gos un altre
� LLEIDA �LaGuàrdia Urbana va
denunciar dilluns passat la
propietària d’un gos perillós
que suposadament va atacar
un altre gos al carrerVenus.
Els fets van passar a les 14.45
hores quan la Policia Local va
rebre l’avís d’una baralla en-
tre dos gossos al carrerVenus.
Una vegada al lloc els agents
van trobar la propietària d’un
gos que assegurava que un al-
tre gos havia mossegat el seu
animal. Els agents van denun-
ciar l’amo del gos agressor i
van comprovar que no tenia
llicència ni assegurança i no
constava en el cens munici-
pal.

Fuga de gas a Sant Ruf
al trencar una canonada
� LLEIDA �Uns operaris van tren-
car ahir una canonada de gas
a l’avinguda Sant Ruf de Llei-
da a les 10.28 hores. Els ope-
raris, que efectuaven una re-
paració elèctrica, van tallar el
subministrament i van arre-
glar l’avaria.Al lloc es van
desplaçar dos dotacions dels
bombers de la Generalitat.
No hi va haver desallotjats ni
ferits.

Netegen la N-II per un
abocament de purins
� LLEIDA � Els Bombers de la Ge-
neralitat van efectuar ahir a
la nit una neteja de calçada a
l’antiga N-II, a l’altura de
Butsènit, per un abocament
de purins. Segons va informar
la Guàrdia Urbana, l’aboca-
ment podia procedir d’un ca-
mió i representava un perill
per als motoristes per risc de
relliscades.
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Les flames del cotxe també es van estendre a les bardisses.

Espectacular incendi d’un cotxe
a la partida de Grenyana
� LLEIDA � Un foc va calcinar ahir
un cotxe a la partida de Greny-
ana a prop de l’ermita. L’incen-
di va tenir lloc al voltant de les
onze del matí quan un vehicle
va començar a cremar per cau-
ses desconegudes. El foc es va

estendre als marges de la carre-
tera.Al lloc es van desplaçar di-
verses dotacions dels bombers
de la Generalitat que van su-
focar el foc en menys de mitja
hora. Pel que sembla, uns ciclis-
tes que circulaven per la zona

van alertar el conductor que sor-
tien petites flames i fum del ve-
hicle.

El xòfer va parar, va baixar
del turisme i va intentar apagar
el foc amb un extintor. Però no
va ser suficient. El vehicle va

cremar totalment i el conductor
va alertar els Bombers de la Ge-
neralitat. Segons fonts properes
al cas, el conductor hauria ex-
plicat que el foc va començar al
tauler de comandaments del ve-
hicle.Al lloc del foc es van des-

plaçar diverses dotacions dels
bombers de la Generalitat i de
la Guàrdia Urbana.

No hi va haver ferits, ja que
el conductor va aconseguir sor-
tir del vehicle. Les bardisses pro-
peres van quedar calcinades.
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Les flames van calcinar totalment el vehicle sinistrat a la partida de Grenyana.


