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Agraïments 

• Agraïm la voluntat de compar2r el seu temps, coneixements i 
experiències a totes les persones enquestades i entrevistades en 
aquesta inves2gació. 
• També volem agrair a les organitzacions de l’Administració Pública, 

així com a totes les persones que com a professionals o amb la seva 
col·laboració voluntària han volgut fer aportacions significa2ves. 



Equip de recerca



Estructura de l’estudi
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Actuació a Manacor

METGES DEL MÓN

Situacions de necessitat 
social de les persones en 
situació de pros:tució

Condicions de salut de les 
persones en situació de 
pros:tució

Oferta deslocalitzada
Pisos i Web

Opinió autoritzada
Grups de discussió



Quatre .pus de dades

Consulta a informants qualificats, en quatre grans 
grups (1) FF i CC de seguretat i policies locals; (2), 
Salut, SS Socials; (3) Joventut, Igualtat, Inserció 
laboral, (4) Turisme i Sector del taxi, (5) Coeducació; 
(6) Grups polítics.

Quatre (pus de 
dades i quatre 
informacions 
complementàries

Enquesta a persones en situació de prosItució

Recollida de dades sobre oferta localitzada
(carrer i clubs) i deslocalitzada (pisos i Web)

Informació sobre la feina feta a Manacor i els 
principals reptes



Con.ngut del qües.onari

Principals 
informacions 
recollides al 
qüestionari

Caracterització de les PSP: origen, 
edat, estudis, situació de 
convivència, etc.

Situació de salut física, emocional, 
depressió, medicaments, consum 
alcohol-drogues...

Necessitats socials i 
suport social (formal i 
informal)

Els ”clients” o 
prosDtuïdors: 

caracterització, relacions, 
pràcDques, violència...

Situació de prosDtució: inici, 
moDvacions, ambient, diners, tracta, 

violència,  

Procés migratori (si 
s’escau)

Desig de canvi de vida, projecte 
personal, obstacles...

Relacions amb FF i CC de 
seguretat, demanda 

d’ajuda, denuncies... 



Tres fases de l’estudi

Juny, juliol, agost i setembre

Recollida i primera anàlisi de dades i 
informacions

Primers quinze dies d’octubre
Consulta a informants qualificats

Segona quinzena d’octubre i mes de novembre

Preparació de l’informe final, resum i 
presentacions (power point)



Distribució segons ambients (22 entrevistes)

8
36,4%

14
63,6%

Carrer o club Pisos

Localització Deslocalització



Persones en 
situació de 

pros3tució a PISOS

66

WEB d’oferta a 
MANACOR
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Estudi de les situacions de pros0tució (deslocalitzades)



Resultats de les 
entrevistes realitzades 
a persones en situació 
de pros3tució (PSP) i 
de la resta d’estudis 
(anuncis, web...)



Caracterís0ques rellevants
1. Connexió amb el conjunt del 

sistema pros3tucional, en 
especial: pornografia

2. Ràpid procés d’ocultació, 
deslocalització. Aprofitament 

dels canals de captació 
tecnològics

3. Nivells ampliats de risc i violència 
sexual, per mimetisme amb la pornografia, 
aïllament en pisos, competència

4. Permeabilitat de les fronteres 
d’edat: ESIA, dones grans



Característiques rellevants

5. Noves modalitats de tracta, 
explotació sexual

6. Els sistemes de protecció 
jurídica front la tracta no són 

efec3us: llargs processos...

7. Pros3tuïdors joves, per 
influència de la pornografia, 
contaminació xarxes socials...

8. Segmentació del sistema: 
dones del sud, grans, 
situacions molt vulnerables, 
diferència per ambients... 



A Manacor hem pogut 
iden2ficar situacions de 
pros2tució (oferta i 
demanda) sobretot oculta: 
pisos i web1



Només PISOS

Percentatges a partir de pisos identificats



20

40

18-29 anys

Distribució per edats

30-39 anys 40 o més anys

%

13,6% 50,0%
36,4%



A Manacor les dones en 
situacions de pros2tució són 
sobretot lla+noamericanes 
sense regularitzar joves i 
grans (>35 anys)
Moltes nouvingudes (menys 
de 2 anys)

2



Temps a Espanya (anys)

10

30

40

20

Fins 1 any 2 anys Entre 3 i 5 
anys

Més de 5 
anys

50,0% 9,1% 31,8%

%

ENTREVISTADES
Estrangeres

90,9%



A Manacor moltes dones en 
situacions de pros2tució 
tenen fills i filles, amb reduït 
suport social3



Sense fills

18,2%

Fills o filles

Amb un fill

36,4% 45,5%

Amb 2 o 
més fills

81,9%



Al menys un 36% de les 
dones en situacions de 
pros2tució a Manacor es 
troben en situacions de 
tracta
(no controlen els guanys, són amenaçades...)
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Benefici econòmic és per a la persona en situació de prosBtució

63,6%

Sí

36,4%

No, li he de 
donar a una 

altra persona



SI NO

20

40

60

36,4 63,6

Percepció d’amenaça o perill (en situació de prosBtució)

%



SI NO Depèn

20

40

60

50,0 40,9 9,1

Pots triar els “clients” o pros0tuïdors? 

%



A la majoria de les dones en 
situacions de prostitució els hi 
preocupa molt 
• les infeccions
• que els “clients” no vulguin 

fer servir condó
• ...
• que la família s’enteri
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Principals moBus d’inquietud (en situació de pros2tució)

Infeccions 81,8%

Rotura condó 86,4%

Contagi VIH 68,2%

Violència per part 
pros9tuïdors 59,1%

Pros9tuïdors beguts
o drogats 77,3%

Respostes no excloents

Que la família s’enteri 63,6%

Que el “client” no vulgui 
utilitzar condó 77,3%



Almenys un 40% de les dones en 
situacions de pros5tució han 
pa5t 
• maltractament Asic
• maltractament 

emocional
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NO SÍ

20

40

60

59,1 40,9

%

Maltractament 5sic al llarg del darrer any 
(en situació de pros(tució)



Maltractament psicològic al llarg del darrer any 
(en situació de pros(tució)

NO SÍ

20

40

60

43,5 56,5

%



La majoria de les dones en 
situacions de pros5tució...
• tenen problemes de son 

(dormir molt poques hores) 
(77,3%) 

• pateixen depressió 
(90,9%)

• han +ngut ideacions 
suïcides (40,9%)
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Normal

9,1%

Probable
depressió

59,1% 31,8%

Depressió
establerta

Estat d'ànim actual. Escala Depressió

Escala de depressió de Yesavage (versió curta) 



Sense risc

59,1%

Risc en el 
passat en 

pros6tució

40,9%

Risc de suïcidi. Escala de risc

IS PATH WARM (versió curta) 



Les dones en situacions de 
pros5tució, tenen poc suport social, 
demanen ajuda...
• als “clients”(54%)
• als serveis socials o a ONG 

(36%)
• a les companyes (22%)
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SI No

20

40

60

59,1 40,9

Algú els hi donaria suport si fos necessari

%

Sense
suport
social



Davant d'un problema o en cas de ser víc0ma d'un delicte, 
a qui acudiries? 

Companyes 22,7%

SS SS - ONG 36,4%

“Clients” 54,5%

Familiars 18,2%

Policia nacional 13,6%



La majoria de “clients” són...
• joves, amb recursos, 

espanyols
Un 41% de les dones
• no els poden “triar” o 

rebutjar
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Tipus de “clients” o prosBtuïdors

JOVES AMB
RECURSOS

Qualsevol EDAT
Qualsevol CLASSE

SOCIAL, però...

90,9% 90,9%



Tipus de “clients” o prosBtuïdors

ESPANYOLS

100% 95,5%

TURISTES
ESPANYOLS

Espanyols o estrangers Turistes



Nombre aproximat de "clients" diferents en un mes a l'ESTIU

Entre 10 i 29 45,5%

30 o més 45,4%

Menys de 10 9,1%



Els “clients” demanen amb molta 
freqüència pràc5ques de risc...
• no fer servir preserva>us 

(penetració vaginal i anal)
• fel·lació sense preserva>us
• “Garganta” profunda
• Consumir alcohol junts
77% nivell de risc alt (diverses 
pràc5ques de risc)
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Fel·lació sense preserva9u 68,2%

Gola (“garganta”) profunda 50,0%

Penetració anal sense 
preserva9u 50,0%

Penetració vaginal sense 
preserva9u 68,2%

Consum d’alcohol amb el 
"client" 59,1%

Respostes no excloents

Consum de drogues amb el 
"client" 40,9%

Pràc%ques de risc demanades pel “client” o pros%tuïdor
AMB FREQÜÈNCIA...



RISC  ALT
10,6%

BAIX RISC
13,6%

RISC MIG
7,6%

RISC MOLT ALT  68,2%
(tres o més pràcDques la mateixa persona)

Pràc%ques de risc oferides
66 persones als anuncis (dones als anuncis)



La majoria de les dones (95,5%) en 
situacions de pros5tució...
• deixaria la pros>tució (si 

pogués trobar una feina en 
condicions)
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Què cal fer, des del marge de la 
polí>ca local, davant les situacions 
de pros5tució...12



Estratègia integral en el context local i des del treball 
coordinat a MANACOR
CINC EIXOS:

Basat en: 
Naciones Unidas (2010). Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para comba6r la trata de personas (Resolución 64/293)
Ministerio del Interior (2021). Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023. Secretaría de Estado de 
Seguridad.

PREVENCIÓ

P1

PROTECCIÓ

P2

PARTICIPACIÓ

P3

PERSECUCIÓ

P4

PROMOCIÓ

P5



Estratègia integral en el context local: MANACOR

P1
EAS a la població de totes les edats. 

Prevenció i desincenNvació de la 
demanda, arribant a joves i homes amb 
campanyes de sensibilització

ConNnuar la feina de sensibilització a 
hotels, discoteques, transport (taxi, per 
exemple),... conNnuar les campanyes i 
formacions que s'han iniciat

PREVENCIÓ



Estratègia integral en el context local: MANACOR

P1
Recursos específics, especialment 
d'atenció a la salut mental i emocional, 
recuperació del trauma...

Recursos d’habitatge, específics per a 
dones en procés d'abandonament de la 
prosNtució o vícNmes d'explotació sexual 
amb arrels a Manacor

Itineraris prelaborals per a les dones en 
situació irregular i itineraris laborals per 
les que tenen documentació (SOIB)

PROTECCIÓ



Estratègia integral en el context local: MANACOR

P1

Escoltar les persones en risc, les 
organitzacions de dones, les supervivents 
de la prosNtució, així com les ONG

Desenvolupar sistemes d'escolta i 
consulta, com la mesa municipal de 
prosNtució i tracta

Anàlisi de les necessitats de protecció, per 
orientar futures millores, canvis en les 
ordenances municipals i altres

PARTICIPACIÓ



Estratègia integral en el context local: MANACOR

P1

OpNmitzar la coordinació de les forces i 
cossos de seguretat amb la policia local i 
els agents socials implicats en situacions 
de prosNtució.

De totes les modalitats de proxeneNsme i 
dels agents que promouen o s'impliquen 
en el tràfic, la tracta de dones i l'ESIA

Cal conNnuar desenvolupant i implantant, 
de manera conjunta entre l’administració, 
el sector turísNc i la societat civil, mesures 
contra el turisme d'excessos.

PERSECUCIÓ



Estratègia integral en el context local: MANACOR

P1

Cultura de la protecció de la salut de les 
persones en situació de prostitució i del 
conjunt de la població. Educació digital i 
EAS per a la població.

Inserció sociolaboral, per a les persones 
en situació de prosNtució. Potenciar la 
voluntat de sorNda d’aquestes situacions.

Lluita contra la pobresa, com a risc contra 
la tracta i l’ESIA. Cooperació internacional 
amb països d'origen

PROMOCIÓ
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