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L’Orde del Caragol expressa el seu condol i prega una oració per 
l’etern descans de la seva ànima.
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Dos de cada deu homes 
admeten consumir prostitució
Segons un estudi, la majoria no creu que la dona fos víctima de 
tràfic || Un negoci més lucratiu que les armes o les drogues

INFORME VÍCTIMES DEL TRÀFIC

AGÈNCIES

❘ MADRID ❘ Un 20 per cent dels 
homes a Espanya reconeixen 
que han pagat recentment per 
serveis sexuals i la majoria ni 
tan sols concep que la dona 
amb la qual van estar pogués 
ser una víctima de tràfic, se-
gons les conclusions d’un es-
tudi elaborat a la Universitat 
Pontifícia de Comillas. 

El 10 per cent va detectar 
que entre les dones hi havia 
menors d’edat però no va fer 
res per denunciar-ho. Durant 
la presentació de l’informe 
Donant suport a les víctimes 
de tràfic amb finalitats d’ex-
plotació sexual, que es basa 
en enquestes a 1.600 homes, 
diverses ONG i els agents que 
lluiten contra el tràfic, la coor-
dinadora de l’estudi, Carmen 
Meneses, va subratllar l’im-
portant paper que tenen els 
clients a l’hora d’alertar sobre 
els casos de tràfic a la policia 
o entitats socials.

“El client és el primer que 

pot donar la veu d’alerta”, va 
advertir Meneses que, no obs-
tant, va reconèixer que les víc-
times són molt reticents a par-
lar de la seua situació, ja que 
pateixen fortes coaccions dels 
traficants, que amenacen les 

seues famílies. Segons l’infor-
me, el tràfic de menors, encara 
que minoritari, existeix i en-
cara és més difícil de detectar, 
ja que solen estar en pisos on 
l’accés de la policia és més com-
plicat. Meneses va destacar en 
aquest sentit que la destinació 
més habitual de les víctimes de 
tràfic amb finalitats d’explota-
ció sexual és Europa i els paï-
sos d’origen més freqüents són 
Romania, Nigèria, el Paraguai, 
el Brasil i la República Domini-
cana, mentre que les d’origen 
asiàtic van en augment. Jor-
ge Uroz, un altre dels autors 
de l’informe, va afirmar que 
la prostitució mou més diners 
que el tràfic d’armes i de dro-
gues junts. 

Els autors de l’estudi van 
constatar les dificultats per res-
catar aquestes dones de les xar-
xes de prostitució. El Govern 
central va apostar per sensibi-
litzar els nens des de les aules i 
les ONG van exigir campanyes 
dirigides als homes.

LES CLAUS

Elevat deute
❚ Les víctimes del tràfic que 
arriben a Espanya contreuen 
amb els captadors un deute 
que va de 6.000 a 80.000 €.

Sense atenció a Lleida
❚ L’informe assenyala que Llei-
da és entre les onze províncies 
en què els autors de l’estudi no 
han localitzat cap entitat que 
pugui atendre les víctimes de 
tràfic.

Locals de cites
❚ Segons l’estudi, hi ha catorze 
locals a tota la província.

Una marca gal·la presenta el 
seu nou cotxe a l’Alt Urgell

MOTOR PRESENTACIÓ

El nou model que la marca francesa DS Automobiles va presentar ahir a l’Alt Urgell.

❘ BASSELLA ❘ La marca prèmium 
d’automòbils francesa DS Au-
tomobiles va escollir ahir l’Alt 
Urgell per realitzar la presenta-
ció oficial a la premsa a Espanya 
del seu nou model de vehicle de 
gamma alta, el DS4 Crossback. 
Els paisatges, l’entorn, la gastro-
nomia i les bones comunicaci-
ons són, segons l’opinió de Pau 
Soler, de Bassella Experiences, 
organitzador de l’esdeveniment, 

alguns dels motius pels quals la 
marca, del grup Citroën i Peu-
geot, ha escollit la comarca per 
a l’acte. 

Si bé els assistents es van 
allotjar a Peramola, la jornada 
de proves va transcórrer entre 
el circuit de proves que Bassella 
Experiences té a Bassella, així 
com les carreteres del Solsonès 
i a Port del Comte, on van prac-
ticar conducció sobre neu.

BASSELLA EXPERIENCES

Mor l’exregidor Joan Queralt als 83 anys
❘ LLEIDA ❘ Joan Queralt Fortuny, regidor per UCD a la Paeria 
entre el 1979 i el 1983, va morir ahir als 83 anys. Va ser vi-
cepresident de la Diputació de Lleida entre el 1979 i el 1983.

Google va desviar 11.000 milions per evitar impostos
❘ LONDRES ❘ Google va moure el 2015 gairebé 11.000 milions 
d’euros a las Bermudes a través d’Holanda amb l’objectiu 
d’evitar el pagament d’impostos pels seus ingressos a Euro-
pa, segons els comptes de la filial holandesa de l’any passat.

Adverteixen que fer cruixir els dits és perjudicial
❘ BARCELONA ❘ Els fisioterapeutes adverteixen que fer cruixir els 
dits és perjudicial ja que desgasta les articulacions i també 
els tendons i els lligaments que les envolten.

NÚRIA SIRVENT

❘ LLEIDA ❘ La protectora Lydia 
Argilés va recollir 300 gossos 
abandonats l’any passat i la 
meitat eren cadells en estat 
de malnutrició. Així mateix, 
va formalitzar prop de 320 
adopcions, més que l’any an-
terior, la majoria cadells. 

Actua lment , l ’ent itat 
compta amb 160 gossos, la 

Lydia Argilés va acollir 
300 gossos abandonats

ANIMALS ENTITATS

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

majoria adults perquè és 
més difícil de trobar-los una 
família.


