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Aquesta iniciativa dirigida cap a 
professionals de la comunicació dels mitjans 
generalistes, de l’administració pública i 
d’ONGs del sector, va néixer acompanyada 
de la XIDPIC.CAT i la RIPVG davant la 
necessitat permanent de reflexionar sobre 
la situació de les dones i un dels seus 
drets fonamentals més vulnerats: la salut 
sexual i reproductiva, i de com els mitjans 
de comunicació reflecteixen les diverses 
realitats d’aquestes temàtiques.

Amb aquesta trobada hem volgut  -d’una 
banda- generar un espai de reflexió en 
conjunt i aconseguir  fórmules per a 
arribar a ser fonts d’informació i referència 
reconegudes, i per l’altra, enriquir amb 
la visió de gènere als i a les professionals 
dels mitjans de comunicació tradicionals 
i/o especialitzats, ja que existeixen poques 
oportunitats d’aprofundir conjuntament 
en les temàtiques de salut de les dones.

La reconeguda periodista Sara Lovera* 
va ser la facilitadora d’aquesta primera 
trobada, amb les aportacions des de les 
línies de treball internacionals en gènere 
i salut de les dones en els mitjans de 
comunicació elaborades fins ara.

* Periodista des de fa 40 anys, fundadora de la Agencia 
Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), va 
ser directora del suplement Doble Jornada, i actualment 
és corresponsal de Servei de Notícies de la Dona de 
Llatinoamèrica i del Carib (SEMlac) a Mèxic; integrant del 
Consell del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal; 
condueix i codirigeix Mujeres en Movimiento i participa 
en la Mesa Periodistas de Capital 21, el canal per internet 
de Mèxic DF. És editorialista de Antena Radio, Mujeres Net, 
Cuadernos Feministas, i Proceso digital. En 2005 va ser 
nominada al Premi Nobel de la Pau.
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M Encara que la nostra 
entitat és relativament 

jove, les nostres tasques 
són cada vegada més 

àmplies. Entre elles, una 
de les més importants és la 
prevenció i detecció precoç 

i tractament del VIH/
sida i altres ITS, que en el 

Departament d’Escuintla, 
Guatemala, presenten una 
de les taxes més elevades 

d’incidència del país i de 
la regió, especialment en 

sectors socials de gran 
vulnerabilitat.

Amb el suport de:Agraïm a tot l’equip de:

A partir dels nostres objectius sanitaris destinats a reforçar la prevenció i control de les ITS/VIH i millorar el 
coneixement sobre l’epidèmia en la població general i col·lectius vulnerables (especialment amb persones 
treballadores del sexe), el nostre treball d’incidència sobre la violència sexual s’ha convertit en una prioritat, i 
hem arribat a convertir-nos en un referent local d’atenció integral a les víctimes de violència sexual, vigilància 
epidemiològica de casos de violència sexual.

Des del 2005, la nostra organització presta un servei a persones que conscientment o inconscient, voluntàriament 
o involuntària, presenten conductes de risc que d’altra manera no s’hagués aconseguit visualitzar a través 
dels serveis sanitaris públics habituals de Guatemala. Amb aquest treball in situ (el gruix del nostre equip 
són professionals locals a Guatemala), de caràcter permanent i rigorós, pretenem enfortir i millorar els serveis 
sanitaris cap a la població general amb els nostres Centres de Salut; beneficiar amb Unitats Mòbils a poblacions 
específiques com la Base Militar del Puerto de San José a persones que es troben tan allunyades dels centres 
urbans.
A més, l’assistència permanent a les Clíniques de ITS (Clínicas Barcelona) a persones (homes i dones) Treballadores 
del Sexe ens ha permès crear un precedent d’atenció sociosanitària, on molt pocs organismes de cooperació 
internacional hi son presents.

Som conscients que la nostra feina va més enllà d’un grup de projectes: estem construint un model d’intervenció 
en la cooperació internacional per a la regió amb els nostres resultats, els nostres processos i les nostres 
perspectives de futur.
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Dimecres 17 de febrer
de 16 a 20:30 hores

Jordi Casabona

En primer lloc gràcies per venir a tots i totes a la primera trobada, 
esperem que no sigui la única. Alguns de vosaltres potser em coneixeu i 
em teniu vist potser d’àmbits més científics i potser us pregunteu que fa 
aquest home aquí i a part de ser el president de la fundació. 

Quan defineixo que és un epidemiòleg que és al que jo em dedico 
dic que és un professional que quan parla amb polítics li diuen que 
és massa científic i quan parla amb els metges diuen que és massa 
polític. Precisament perquè crec que la salut pública ha de fer aquest 
paper de pont entre l´aplicació del mètode científic però en un context 
molt concret de problemes  relacionats amb la salut i que són molt 
rellevants.

Per allò al que ens dediquem nosaltres evidentment el gènere és un 
tema clau. Si coneixeu una mica  els projectes de la fundació, sabreu 
que estem fent unes intervencions a Guatemala de prevenció i control 
de les ITS i de la Sida des d’una perspectiva molt integrada, és a dir: 
tenint en compte la prevenció, els aspectes estructurals de context i 
els aspectes biomèdics.  Per tant certament aquest projecte a mi m´ha 
donat la oportunitat de fer això, d’ajuntar una mica el que és el mètode 
científic amb problemes molt concrets. Aquest taller també  s’emmarca 
en aquest context. 

Des de la fundació comencem a fer coses a Catalunya i a l´Estat i ens 
agradaria treballar amb una àmbit bastant acotat d’immigració i treball 
sexual, que com ja sabeu moltes vegades desgraciadament està  associat 
i per tant el tema de gènere és clau. Hi han evidències científiques, 
però ara es diuen desigualtats en relació als determinants de la salut, 
sent el de gènere un dels més importants. Apart, el tema s’adreça a un 
col·lectiu que és clau que són  les persones treballadores dels mitjans de 
comunicació: els i les periodistes.

La creació d’opinió mediatitza com la gent veu l’epidèmia i per tant 
d’alguna manera o d´una altra també pot mediatitzar la resposta i per 
tant la intervenció als mitjans de comunicació. Jo crec que també és una 
eina per a la intervenció preventiva estructural que que pot ser molt 
important en tot els contexts.

Parlar de salut pública des dels mitjans de comunicació és difícil, sempre 
dic que és molt més fàcil parlar d’un fàrmac nou que d’una intervenció 
preventiva per molt d’èxit que hagi tingut i això és un problema que 
tenim els que ens dediquem a la salut pública. És molt difícil fer arribar 
als mitjans de comunicació notícies de salut pública segurament  perquè 
hi ha poca especialització almenys al nostre context però també  perquè 
és molt més fàcil que una pastilla funcioni que dir que un programa de 
promoció  del preservatiu ha funcionat en determinades condicions. Per 
tant, de nou penso que el treball dels periodistes pot ser  absolutament 
rellevant, creant opinió  i per tant mediatitzant moltes intervencions.

Així doncs i per part meva agrair el treball de la Fabiola Llanos que 
és la persona que ha estat  fent de pal de paller d’aquest seminari; 
agrair evidentment a la Sara Lovera que ens hagi volgut acompanyar 
aquests dies, aprofitant que està a Barcelona i a la XIDPIC.CAT, que en 
ha donat el suport que ha comentat abans en Jaume. També agrair a 
David Minoves, en representació de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, que com sabeu és la principal entitat finançadora de 
les nostres activitats a Guatemala. 
Esperem que aquest sigui un seminari enriquidor per a tots nosaltres.

Tona Gusi

Bona tarda a tothom. A banda del Col·legi  de Periodistes, agrair també 
al Centre Internacional de Premsa (CIP) que és qui ens dona cabuda i ens 
deixa i cedeix els locals a la Xarxa.

Volia especificar que la Xarxa Internacional de Dones Periodistes de 
Catalunya és la mateixa xarxa que quan diem la Red Internacional 
de Periodistas con Visión de Género. És a dir, som la mateixa xarxa 
internacionalment. També existeix la Xarxa Mediterrània  d’informació 
i comunicació amb visió de gènere. Tenim noms diferents, però totes 
tenen el mateix objectiu. Aquesta xarxa internacional que vam crear a 
l´any 2005 a Morelia, Michoacán, Mèxic, justament venint d’una xarxa 
molt potent que era la xarxa mexicana, que aquí la Sara Lovera n’és 
fundadora, així com d’una agència de comunicació de notícies amb 
visió de gènere que és CIMAC que no és la única ja que n’hi ha més com 
SEMlac CERIGUA, també en trobem a Portugal Itàlia etc., i que aquí a 
Catalunya tot just estem començant aquest procés d’aconseguir una 
Agencia pròpia Catalana  de notícies amb visió de gènere i no és perquè 
si. És pel difícil que és transformar els mitjans de comunicació en uns 
mitjans més democràtics, més plurals i més reals, trencat una mica el 
discurs oficial que diu que els mitjans reflecteixen la realitat. 

Això no és veritat. La realitat és molt més diversa, molt més plural i 
moltes vegades -i sobretot en temes de gènere- és molt més avançada 
que els propis mitjans i aquí hi ha la primera gran contradicció. 
Aleshores, evidentment en la xarxa internacional de periodistes també 
hi ha homes, per això a Llatinoamèrica porta el nom de Periodistes amb 
Visió de Gènere que és -potser- menys excloent que el que tenim aquí.

Organitzar tallers per periodistes i per gent que venen d’associacions 
de dones o ONG´s és tenir la voluntat d’incorporar el gènere per trobar 
tècniques i sistemes per poder transformar o col·locar la notícia de la 
manera que volem que no ens transformin ni retallin allà on no toca 
els mitjans.

Però encara trobo més adequat fer el que fem en aquesta ocasió, que 
és que una fundació, en aquest cas la Fundació Sida i Societat (que té 
veritablement i des de fa temps incorporat una visió de gènere els seus 
treballs) organitzi aquests tallers més apropiats a les seves necessitats 
i la Xarxa el que fa és donar els suport que pot. Aleshores jo crec que 
és molt important que es facin aquests tallers perquè s´està estenent 
molt la idea de que és impossible transformar els mitjans generalistes 
i que aleshores només hem de treballar amb els nostres propis mitjans 
que creem i que la xarxa ajuda a crear i que com a tal alimenta la 
constitució de petites agències, però molta gent, considerem que si que 
és important incidir en els mitjans ja que no es poden oblidar. Per tant 
hem de fer aquest tallers amb la doble vessant: Desenvolupar els nostres 
propis mitjans i constituir les nostres notícies, elaborem i cerquem les 
nostres pròpies fonts i les difonem internacionalment, però -per altra 
banda- marquem unes estratègies per a que funcionin. Jo crec que això 
és el taller que us farà la Sara avui i demà. 

També volia dir que l’Institut Català de les Dones també ens ha donat 
el seu suport en aquest projecte de taller per a la incorporació del 
gènere als mitjans i que fa dos anys vam fer els primers tallers de gènere 
i comunicació de Catalunya a les quatre delegacions dels col·legis de 
periodistes (a les Terres de l’Ebre, comarques gironines, comarques 
lleidatanes). Vam aconseguir fer una taula amb totes les subdireccions 
de mitjans generalistes de Catalunya on es van comprometre a anar 

PRIMER DIA

1.- Presentació i Introducció

Jordi Casabona• : President de la 
Fundació Sida i Societat
Toni Gusi• : Xarxa internacional de 
dones periodistes i comunicadores de 
Catalunya
David Minoves• : Director general 
de Cooperació al Desenvolupament i 
Acció Humanitària

 Valoració crítica de l’actualitat a • 
través dels mitjans de comunicació 
nacionals i internacionals. Exemples 
de bones i males pràctiques
 Conceptes claus per a una • 
perspectiva de gènere en les notícies 
relatives a la salut de les dones i les 
nenes

2.- Les i els professionals de la comunicació 
invitats i invitades donaran una primera 
aportació des del coneixement del seu 
mitjà de  comunicació o gabinet de premsa.

3.- Reflexions en grup



GÈNERE i SALUT DE LES DONES A LA SOCIETAT i ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Amb el suport de:

5

incorporant les notícies amb aquesta visió. Per tant pensem que si tirem 
endavant aquesta agència de comunicació -on evidentment hi haurà un 
consell assessor de fundacions, associacions ONG´s amb visió de gènere 
juntament amb gent de l´Acadèmia i professionals del periodisme- 
potser podrem començar a transformar ni que fos una miqueta els 
mitjans del nostre país.

Per acabar, només volia dir que entre els principals objectius que la 
xarxa internacional defensa dels treballs i visibilització de les dones i 
les nostres lluites, hi han temes tant obvis com és la violència masclista 
sobre les dones, però també hi ha un molt important que és el del dret 
a la salut sexual i reproductiva i és dins d’aquest apartat que tota la 
vessant de la Sida i tota la feina que està fent la Fundació Sida i Societat 
a Guatemala s´inclouria. Estem treballant, difonent i volem seguir en 
aquesta feina des de la Xarxa Internacional de Dones Periodistes.

David Minoves

Des de la Generalitat de Catalunya i des de l´àmbit de la cooperació 
i desenvolupament creiem que el tema que es tracta en aquestes 
jornades és molt oportú perquè -a més a més- per sort o per desgràcia 
coincideix temporalment amb un moment molt interessant en el que 
estem reflexionant tots els actors de la cooperació catalana al voltant 
del que ha de ser l’educació per al desenvolupament i l’estratègia 
catalana en aquest àmbit. 

Per tant, podem parlar d’educació per al desenvolupament en un 
marc molt més global i com poder incidir des d’aquesta perspectiva 
de gènere, tocant temes com pot ser la salut reproductiva en el que ha 
de ser el canvi d’actitud i -sobretot- la contribució de tots els actors de 
la cooperació. Ara, en el moment en que estem fent aquest seminari, 
aquests dies i des de la setmana passada estan desenvolupant-se el 
grups de treball per l’elaboració del nou Pla director de la cooperació 
catalana. Aquests grups tenen un pes fonamental, però de fet estem 
fent una reflexió molt més global sobre quin ha de ser el valor afegit 
o trets identificatius del proper cicle de la cooperació del 2011- 2014. 
Per tant ens trobem en un moment especialment interessant per a fer 
reflexions i que aquestes després quedin ben detallades en propostes 
concretes per avançar durant el propers quatres anys. 

Aquí és molt important el paper de l’educació pel desenvolupament 
perquè sense aquesta educació és impossible assolir els objectius que 
són els compromisos de les polítiques de cooperació, perquè sense 
una societat compromesa  sense un coneixement exacte de quins són 
aquests reptes i sense una participació activa dels diferents actors no serà 
possible tirar endavant les propostes que anirem fixant entre tots perquè 
en el marc de la política pública de cooperació al desenvolupament, la 
EPD educació pel desenvolupament) ha de promoure entre d’altres 
coses l’equitat entre les dones i els homes mitjançant la incorporació de 
la perspectiva de gènere. 

Aquest se suposa que és un objectiu transversal que hauria d’afectar  a 
totes les actuacions que s’estan finançant des del govern de Catalunya 
i totes les que s’estan portant a terme per els diferents actors públics i 
privats de la cooperació catalana. Entre d’altres coses, per que justament 
aquesta incorporació de la perspectiva de gènere, té un potencial de 
transformació social increïble, molt més que molts d’altres actuacions 
que estem fent i -per tant- per aquest valor que té en si mateix, paga 
la pena fer aquest esforç.  També -evidentment- no hem de deixar de 
banda un altre objectiu, de caràcter estratègic, que és l’apoderament de 
les dones en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament. 

Un dels objectius que estableix l’actual Pla director (i que en el proper 
també es continuarà establint) és impulsar la sensibilització social en 
relació a les diverses temàtiques relacionades amb el desenvolupament: 
les relacions Nord-Sud, la cooperació i -a més a més- tenir més i millor 
informació, coneixement i comprensió i implicació de l’educació pel 
desenvolupament, per part de tots els actors, especialment dels Mitjans 
de comunicació i dels professionals que treballen aquestes temàtiques 
i que cada cop han de ser més uns actors imprescindibles per tirar 
endavant justament tot aquest seguit de propostes. 

Abordar el tema de salut de les dones i els seus condicionants de gènere 
és un objectiu que també hem de saber encarar per poder reflexionar 
sobre com aquest tema l’estan reflectint els mitjans de comunicació si 
és que ho fan, o quan l’estan reflectint i de quina manera ho estan fent. 

Hem de parlar també dels drets sexuals i reproductius i buscar fórmules 
per informar amb visió de gènere que -a més a més- contribueixin a 
assolir aquests resultats que volem i no només de sensibilització i 
mobilització sinó també d’informació sobre les bones pràctiques que 

n’hi ha i moltes. Aquí hi ha un paper clau dels mitjans de comunicació, 
però els mitjans no són neutres.

Aquest any celebrem a Nova York, la cinquantena edició de la comissió 
sobre els estatuts de la dona que ha de revisar els quinze anys de la 
plataforma d’acció de Beijing i una de les esferes a la que es feia més 
referència, justament era la de les dones i els mitjans de comunicació. 

Cal deixar ben clar que això succeïa a l’any 1995 i les preocupacions 
d’aquella ocasió, són molt semblants a les que encara tenim a dia 
d’avui: els estereotips sobre les dones, les desigualtats davant l’accés i 
la participació de les dones en els mitjans de comunicació. Doncs han 
passat uns quants anys i més o menys estem parlant del mateix. Per a 
nosaltres continua sent un àmbit d’especial preocupació, àmbit en el 
qual hem de treballar entre totes i tots. 

Trobo molt rellevant que una reflexió d’aquestes es faci amb la vostra 
participació, però ha de ser una participació molt més activa perquè si 
no canviem per millorar el discurs del mitjans de comunicació pel que 
fa a la salut reproductiva o per a la salut de les dones i nenes com un 
condicionant de gènere dins l´àmbit de la salut, no ens en sortirem. 
Sense la vostra participació activa, no només amb la voluntat sinó amb 
el canvi de rol que estan tenint els mitjans, això és impossible i per 
aquesta raó estic esperant en candeletes i probablement també tots els 
actors que estem dissenyant aquesta estratègia que és l’educació pel 
desenvolupament quines recomanacions seran imprescindibles per a 
fixar-les bé en aquesta estratègia de educació pel desenvolupament.

Recomanacions, manuals de bones pràctiques per als professionals de 
mitjans de comunicació: aquestes eines ens permetran lluitar contra un 
dels reptes més complicats que és que el mitjans de comunicació ens 
puguin acompanyar i els actors de la cooperació siguem capaços de 
desenvolupar allò que hem fixat com un objectiu, però que molt poques 
vegades posem a la pràctica en el nostre viure quotidià.

Sara Lovera

Amb les intervencions que m´han precedit han aparegut diversos 
conceptes tals com gènere,  perspectiva de gènere, equitat de gènere, 
transversalització de gènere, etc. 

Jo no sé si tots i totes entenem i coneixem del que estem parlant quan 
fem referència a aquests conceptes. La pregunta que a mi m’agradaria 
fer-vos i que serà una pràctica que farem a continuació és que em 
presenteu què és el que vosaltres enteneu per aquests conceptes per 
a què amb això puguem començar a parlar i iniciar el què és motiu 
d’aquest seminari. Per a això us deixaré cinc minuts.

A banda de la definició d’aquests conceptes, m’agradaria que apuntéssiu 
també d’on proveniu, si d’un mitjà de comunicació, fundació, ONG, 
associació, etc. Així com les expectatives que teniu amb el seminari.

Pel que veig després d’aquestes presentacions, el grup és força 
heterogeni i que hi ha una diferència en quant als coneixements que es 
tenen dels diferents conceptes que us he demanat que definíssiu, però 
el que ens caracteritza és el nostre interès per a que millori la situació de 
les dones. Treballem en diferents àmbits, buscant que millori la situació 
de les dones.

Jo coincideixo amb el que han dit els ponents anteriors en què els 
mitjans de comunicació són actors centrals del món en aquest moment, 
no només perquè ho han estat històricament, sinó també perquè la 
revolució dels mitjans fa que circulin milions i milions de missatges a 
un mateix temps, que estan construint perfils i parlant del que som els 
homes i les dones amb criteris més propis del segle XIX i no pas adequats 
als nostres dies. En molts casos, es culpabilitza a les dones i es posen en 
crisi molts dels projectes de les dones que van inventar el concepte de 
gènere com a ciència del feminisme. 

Lligar el concepte de gènere amb els mitjans de comunicació és molt 
important, ja que hem d’admetre que els mitjans (tot i dir el que 
diuen) eduquen. Tots i totes hem escoltat moltes vegades que quan 
algú reconeix que hi ha un problema de desigualtat o iniquitat entre 
els homes i les dones, ens trobem amb un problema de base i que es 
reconeix com un problema d’educació, de formació, de creença, de 
símbols amb els que la gent es mou, pensant o esperant respostes de 
altres persones i -aleshores- els mitjans de comunicació compleixen una 
doble tasca: educar i per una altra banda reforçar. 

Reforcen el que hem aprés a través de la nostra pròpia vida individualment 
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i col·lectiva. Per això és molt important, tant com examinar la crítica 
feminista. Ara, parlaré molt ràpidament del que la crítica feminista al 
llarg del temps ha descobert sobre el que fan els mitjans de comunicació 
amb els homes i les dones i amb les dones principalment i com ha definit 
l’Acadèmia el que coneixem com comunicació i gènere.

Hi ha dues parts: l’Acadèmia ha definit per la seva part i per l’altra banda 
hi ha els qui practiquem el periodisme preocupades per determinats 
sectors socials però que no sabem perquè de sobte la crítica feminista 
diu que no estem fent periodisme de gènere, cosa que ens pot produir 
certa angoixa. Per això anem a veure molt ràpidament els següents 
conceptes.

Que es gènere? És la categoria que al·ludeix a la disfunció entre sexe i 
els ordenaments culturals. 

Quina és la diferència “natural” entre homes i dones? 
El sexe. 

Aquesta és la diferència substantiva. El cos, les hormones, etc. Potser 
també i que és un tema que actualment està en discussió un acumulat 
psicològic. Freud va dir que les hormones, naturals i fisiològiques, 
determinen en certa manera alguns comportaments. 

El sexe és el que ens defineix, tot i que també ho podríem rebatre, ja 
que també es poden fer canvis de sexe, però el sexe és l’únic tret natural 

que tenim els homes i les dones que no s’aprèn, sinó que es neix amb 
ell. Els ordenaments soci-culturals són els que van prendre el sexe 
i les primeres pràctiques i interrelacions entre homes i dones en la 
humanitat per definir els seus papers. Generalment, les pràctiques soci-
culturals depenen de l’època, de la situació soci-econòmica i de l´època 
històrica. 

Així doncs, no és el mateix ser dona al segle XVII o ser dona del segle 
XXI. Hi ha enormes diferències que es consideren “avenços” que es 
podríem interpretar com  avenços relatius, però el que hi ha en el fons 
són solament diferències. Les qüestions soci-culturals, és a dir, el que se 
li exigeix a l´home i a la dona en quant a la conducta s’aprèn des del 
naixement per pràctiques culturals o polítiques, depenent de l’època. El 
més important és que si s’aprèn, també és pot “desaprendre”. 

Però el gènere és una categoria sociològica que les feministes van dur a 
les reunions internacionals per a convèncer als polítics que deixarien de 
fer tasques polítiques. Això és molt important tenir-ho en compte. 

Es pot reivindicar el terme feminista? 
La resposta és, sí. 
El que passa és que tots els funcionaris i funcionàries parlen de gènere 
perquè és una manera d’encobrir el que hauria de ser conegut com 
desigualtats entre l’home i la dona. Encara amb paraules més greus 
podríem parlar d’opressió de les dones al món estructurat amb una visió, 
no patriarcal i dels homes, sinó amb una visió autoritària i jerarquitzada 
on uns manen i unes altres obeeixen.

I per això li han donat tant a homes com a dones, un catàleg del que han 
de ser. Els mitjans de comunicació, per altra banda, remarquen a diari 
aquest catàleg. De quina manera doncs podem des-estructurar 
aquest catàleg? 

Aquest és un dels objectius que tenim en aquests dos dies de seminari 
i intentaré donar resposta a aquesta pregunta entre la sessió d’avui 
i demà, juntament amb la participació de tots i totes les persones 
presents.

Per a poder fer això hem d’establir característiques psicològiques a 
homes i dones. Es necessita saber qui són els homes i quins espais de 
llibertat tenen per poder mesurar a les dones i poder mesurar les seves 
discriminacions. Es basen en dos components que s’han establert a 
nivell general i que són sexe i aprenentatge. 

Recordem: El sexe és allò natural i l’aprenentatge és allò que 
s´imposa segons la època i la cultura (gènere). 
Per exemple: no era el mateix la virginitat fa vint anys que en l’actualitat. 
La virginitat ha variat el seu valor. Això, per mencionar una cosa molt 
simple. 

Sexe i gènere. Com ja he comentat abans, sexe es refereix als components 
biològics, fisiològics, anatòmics i hormonals que diferencien als homes 
i a les dones. Mentrestant, el gènere és el que cada època i cada cultura 
ha definit com a trets propis dels homes i propis de les dones. Cada 

cultura interpreta aquestes variacions segons les seves necessitats. Hi 
ha èpoques en què les dones han estat necessàries per el treball a les 
fàbriques. Un exemple d’aquesta situació es el que va passar a la Segona 
Guerra Mundial: en aquells moments la societat va determinar que érem 
suficientment capaces d’anar a les fàbriques . Immediatament després 
de la guerra les dones vam retornar obligadament a les nostres cases.

Jo explicava ahir a la Fundació Sida i Societat1 que va haver. Fins i tot, 
existeixen empresaris que van dedicar anys per a intentar treure la 
jaqueta de les passarel·les i retornar a les escaroles. Van invertir gran 
quantitat de diners, perquè s’havien penedit d’haver introduït a les 
dones dins el món fabril.

La perspectiva de gènere aleshores, significa mirar a les dones 
en el seu context temporal i en el seu context històric.  Així doncs, 
quan vull obtenir informació o vull transmetre-la haig de cuidar molt el 
llenguatge per no caure en el tòpic de la victimització. Aquesta és una 
situació que molt freqüentment es veu en els propis comunicats que 
nosaltres fem des de les nostres organitzacions i, evidentment, també 
es veu en els mitjans de comunicació. 

El sensacionalisme victimista es pot veure en molts titulars de notícies 
i la nostra funció no és alimentar el sensacionalisme sinó explicar -com 
fonts d’informació i com a conductores del missatge als nostres mitjans 
de comunicació- amb propietat què és el que està passant.

La perspectiva de gènere permet observar les diferències i les similituds 
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entre homes i dones i de quina manera és present la desigualtat. A 
cap lloc del món, s’ha aconseguit acabar amb això. Ens podem trobar 
amb diferents tipus de desigualtat però la desigualtat existeix. Una 
de les maneres o una de les eines per fer periodisme amb perspectiva 
de gènere és qüestionar les veritats absolutes i la idea de que tot és 
homogeni. 

Tots els homes, com es deia als anys setanta, són propensos a ser 
violadors? No, de cap manera. Totes les dones per ser dones són bones?. 
No, de cap manera. Homes i dones són potencialment bons o dolents en 
les mateixes condicions.

L´autoritarisme, és no reconèixer a l´altre. Té a veure amb els mecanismes 
d’exclusió per motius no només de sexe sinó també de classe, de raça, de 
condició ètnica, geogràfica, laboral. Per això, un dels avenços importants 
de la sociologia moderna, és la perspectiva de gènere perquè permet 
explicar totes les  altres desigualtats: ens defineix socialment a les dones 
d’una manera molt més evident. 

Hi ha dos moments en tota la història de la humanitat que han impedit 
la llibertat de les dones. Dos espais, dos mecanismes, dos creences, dues 
ideologies, dues concepcions del món que cap dona per més feminista i 
militant que sigui ha aconseguit superar, perquè estan extremadament 
arrelats i naturalitzats. Aquests són la Maternitat i l’Amor Romàntic.

Aquest són els dos eixos on estem aferrades les dones per a posar-nos 

en un espai de vulnerabilitat que no estàn presents en les construccions 
mentals dels homes. 

Aquestes dues grans columnes tenen sotmeses a totes i cadascuna 
de les dones. Maternitat, i per tant sexualitat, i per tant salut sexual i 
reproductiva. I també l’Amor Romàntic.

Amb això ens trobem amb una problemàtica molt important en quant a 
l’ús que fem del llenguatge.

Quan emetem un comunicat, ordenem les relacions humanes i socials. 
Quan enviem una imatge, o fem una estructura de projecte comunicatiu, 
ho estem ordenant com nosaltres tenim organitzat el món de cada dia. 
O sigui que això del gènere no és una eina ni una tècnica, sinó que és 
un mecanisme a través del qual ens podem transformar principalment 
les dones. Si aconseguim entendre-ho, si aconseguim interioritzar-ho, 
aconseguirem practicar-ho com a persones humanes en la nostra vida 
quotidiana. Si no és així, per suposat que el que estarem fent és adequar-
nos a allò que se’ns demana des de les estructures de “poder”.

Hem de ser conscients que tant el llenguatge com les imatges estan 
molt agermanades amb les idees de sensacionalisme i victimisme. 

Sabem que en el periodisme i en l’elaboració de materials per a tercers 
(notes de premsa, reportatges, pel·lícules, etc.), tot parteix de la pròpia 
experiència i per tant no hi ha objectivitat i al no haver-hi objectivitat 
parteixo de la meva concepció i aleshores el que estic enviant dins els 

meu missatge símbols culturals fonamentals que estan marcant tota la 
comunicació del món.

Per altra banda ens trobem amb una altra dicotomia: dones-mares o 
dones-objecte sexual? Són les dues categories universals. Es ven -per 
exemple- la marca de cotxes BMW amb unes llargues i esveltes cames 
de dona. 

A tot el món, la dona és un objecte sexual. A Bòsnia, lamentablement 
com a tants altres llocs, la dona va ser botí de guerra i era l’objecte sexual 
que s’utilitzava com a moneda de bescanvi per a destrossar a l´enemic. 

Hem de ser conscients que a traves dels nostres missatges estem 
enviant conceptes normatius.  Perquè el tema de l’estructura autoritària 
i jeràrquica ens porta a un tema d’ordenament de les coses que també 
repetim: l’haver de ser. Això, dins del treball que fem, és molt freqüent. 

En realitat a les ONG o Fundacions en que treballem, els objectius de 
la cooperació humanitària sempre es pensa que és el que s’ha de ser. 
Perquè potser estem treballant per al canvi, però en el fons allò que 
estem fent és usar en el nostre missatge tot un seguit de conceptes 
normatius que van lligats a aquesta concepció del “haver de ser”.

Així doncs, una altra característica o idea que hauríem de tenir ben 
present i que és necessària per ser bons i bones periodistes és la 
capacitat de reconèixer la diversitat existent i que no tot és com 

nosaltres pensàvem o ens havíem imaginat. La subjectivitat de cadascú 
depèn dels factors que van lligats a la història familiar, a la seva situació 
econòmica, a les oportunitats, als cercles socials, etc.

Si jo faig i presento la informació en base a la meva concepció del món 
i a la meva subjectivitat el que estaré fent és donar una informació que 
només es basarà en els meus prejudicis i idees. El que nosaltres volem 
és donar una informació acurada i que realment expliqui quina és la 
veritable situació enfront de les situacions noticiables.

És important tenir en compte -en quant a la informació- la jerarquització 
existent. Això es fàcilment visible, ja que, per exemple, la informació 
sobre la dona ens la podem trobar perfectament a la pàgina 80. Jo no em 
preocupo gaire per la invisibilitat, tot i que no deixa de ser un indicador. 
El que és tràgic, és que els mitjans de comunicació col·laborin alhora 
de donar una imatge de la dona que no fa sinó mantenir la ideologia 
patriarcal.

Per això sembla que no passi res, per aquelles que són més crítiques, 
perquè hi ha una gran quantitat d’actors, però sobretot els que són 
de caire ideològic on estan inclosos els mitjans, l’escola, la religió o la 
família que estan mantenint idees sobre el que som els homes i les 
dones típiques del Segle XX. Col·laboren a mantenir aquesta ideologia 
on les dones es troben sempre en un segon pla.

Amb els monitoratges i estudis profunds (gràcies als qui treballen fent 
indicadors), es demostra que les dones en el volum global dels diners 



GÈNERE i SALUT DE LES DONES A LA SOCIETAT i ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Amb el suport de:

8

que es destinen al treball, rebem sempre un percentatge menor.

Usem més temps de les nostres vides treballant perquè a més del treball 
productiu, fem el treball domèstic, el del servei als altres i les altres, la 
cura, i que inclou actualment a moltes de les nostres filles. Aleshores, ja 
se sap que la nostra jornada és àmplia.

I això te res a veure amb la salut?
Sí i molt. 
Existeix un doble desgast físic i permanent en les dones que ha conduït 
a tot un seguit de malalties definides com a femenines.

Així doncs, això és el que fan els mitjans: reforcen. No són uns miserables 
totals i absoluts, sinó que responen a la voluntat dels qui els dirigeixen, 
estructuren i donen finançament.
Aquest tema és molt interessant d’entendre, perquè ho podem fer servir 
per al nostre interès en contraposició a l’enfrontament amb ells.

Una altra pregunta interessant és: On estem les dones?
Som els 52% de la població mundial. No estem doncs davant d’un 
problema a Catalunya o de les quatre feministes de la Xarxa. Som 
subjectes només del 21% de les notícies. En aquest 21% estan ocultes 
totes les dones que han pogut arribar a les esferes de poder. Moltes 

vegades, això te a veure amb les que estan a les Càmeres de Diputats i 
o del Senat, les que estan als Ajuntaments o en un lloc universitari que 
d’alguna manera corresponen a un paper que tradicionalment s’associa 
als homes.

A l’Amèrica Llatina és interessant veure que el percentatge augmenta i 
ens trobem amb un 23%.

És important analitzar o veure les dades que ens diuen que de totes les 
notícies que tracten sobre les dones, un 6% reforcen l’estereotip adoptat 
socialment sobre la dona. Així doncs ens trobem amb un 6% de notícies 
que tracten a la dona com a víctima o com a mare. 

Per altre banda ens trobem amb una altra dada significativa que 
correspon al percentatge que fa referència a les notícies que qüestionen 
l´estereotip. Aquestes són només un 3% .

En aquest apartat ens trobem amb que la violència és el tema amb una 
major proporció d’articles que qüestionen els estereotips. Així doncs, 
alguna feina hem fet.

Els estereotips es refereixen a allò que està present a les notícies, als fets. 
És en l’absència de les dones a les notícies on es troba el més poderós 
i influent de tots els estereotips. S’ha de fer visible a la dona per què 
veritablement es faci justícia. Aleshores, aquesta absència de les dones 
i de la seva paraula als mitjans és (potser) el camí  més pervers per al 
reforçament i manteniment dels estereotips, segons diu el monitoratge 
global.

Un altre tema que s’ha de tenir en compte a l’hora de ser conscients i 
reconèixer els estereotips associats a home i dona, són trets característics 
que s’associen a cadascún.

Així doncs i per exemple, l’agressivitat, és una característica associada a 
l´home que el que fa és posar als homes a un lloc inamovible.

Hem de tenir en compte -com ja ho he comentat anteriorment- que no 
podem generalitzar. 
No tots els homes són agressius, ni molt menys. Ser home no implica 
ser agressiu, com ser dona no implica ser tendra, submisa, dependent 
,sensible etc.

Tots aquests estereotips, que d’alguna manera son inherents a homes 
i dones, hem de tenir molt present que continuen funcionant al dia 
d’avui, encara que ens pugui semblar que no. 

Ja ho deia la Simone de Beauvoir, que no és neix sent dona, sinó que 
una es fa dona i cada dona es construeix amb la cultura i en funció de 
cada època.

El problema de visibilitat és que les dones no estan considerades quan 
hi ha temes importants de caràcter global: quan hi ha guerra -per 

exemple- o sense anar més lluny, quan hi ha una crisi econòmica com 
l’actual. D’alguna manera el que fan la majoria de mitjans generalistes 
és agafar el total protagonisme informatiu i per tant tapar d’altres temes, 
entre ells la situació de les dones, que no apareixen com a subjectes ni 
menys encara com a protagonistes, a no ser que ocupin un lloc en el que 
és considerat com a esfera de poder. 

Queden doncs recloses a l’espai simbòlic del que es considera l´àmbit 
domèstic. Aquesta és la tercera pota que suporta l’estructura juntament 
amb la maternitat i l’amor romàntic.
Fixeu- vos de quina manera s’usa la paraula domèstic per a desvalorar 
qualsevol cosa. “Está tratando asuntos domésticos”.  A la pràctica estan 
tant desvalorats que són afers que sempre li toquen fer a ella. 

Ells continuen tenint el poder i el diners. Objectivament, tenen el món.

En referència a això, existeix una relació entre els mitjans i la realitat. 
Per què tenim la tendència en la crítica feminista a dir que els mitjans 
distorsionen? Els mitjans distorsionen la condició de les dones, però en 
la mesura en què els critiquem. Fixeu-vos que a la Història més recent 
(30 anys del moviment feminista) quan les feministes arribem al punt 
de la diferència amb els mitjans el que vam fer va ser anar a crear els 
nostres propis.

Aleshores, vam començar a fer els nostres propis mitjans, i és en aquest 
moment que opera un enorme divorci entre els mitjans generalistes i les 
organitzacions de les dones. Aquest divorci s’ha de dir que encara al dia 
d’avui no s’ha resolt, perquè continuem en la mateixa posició i ens han 
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imitat les ONG´s de Drets Humans. 

Els propis mitjans escolleixen on porten les seves notícies i a on no.

Hi ha diferents estratègies. Hi ha un diari molt de dretes a Mèxic, El 
Sol, un diari que era del General García Valteca. Va ser  el primer gran 
monopoli abans del canvi tecnològic, abans de les pàgines web i de les 
carreteres de la informació. Ell va crear cinquanta dos diaris locals per la 
via tradicional, a través del tèlex, la impremta, etc.

El Sol de Mèxic, a mans d’un general de dretes i amb un discurs de l’Opus 
Dei té sempre una pàgina dedicada a les dones des de fa nou anys i la 
fan dues companyes de la Xarxa. La pàgina  es diu “Nosotras” i es troba a 
l´interior del diari tots els dilluns.

Un dia a la primera plana del diari hi ha una nota que més o menys ve 
a dir que les dones que avorten aniran a l’infern. És molt probable que 
no sigui aquest el titular, però si el fons de la qüestió. En aquesta nota 
es dóna veu al bisbe  i d’alguna manera, aquest ve a dir que perdran la 
qualitat de catòliques totes aquelles dones que avorten.

Així, en una editorial  de primera plana que fa el Director, remarca com 
és de fatal que es vulgui treballar contra la vida.

Doncs bé, a la pàgina de les dones, la nota principal diu: “ 28 de Setembre, 
dia de la Mobilització Llatinoamericana pel dret a l’avortament”. 
Aleshores jo dic: la senyora, el senyor, l’estudiant, l’acadèmic, que rebi 
aquest diari, podrà escollir i llegir les dues versions.

D’això en podem dir, “entrar por las hendiduras” (entrar per les escletxes). 
Aquesta és una estratègia i per les ONG´s és de gran importància. 

La televisió, per altra banda, és el mitjà on les diferències apareixen amb 
major claredat. Les dones només són convidades a programes seriosos? 
És això veritat a Catalunya? Molt poc? De tant en tant, oi que si?
Si raonem això amb una perspectiva de gènere, podríem dir que està 
molt vinculat a la condició en que estan les dones. 

Hem d’entendre per altra banda, que no podem partir, jutjar i informar 
en base al que nosaltres som capaces ja que això ens fa oblidar a milions 
de dones a les quals els han dit sempre que el que han de fer es sempre 
per als altres. 
Hi ha dones que no saben que vol dir tirar endavant que no s´ho han 
qüestionat mai ni tenen un projecte de vida per les seves condicions de 
vida. No és del tot segur que estiguin escollint en llibertat.

Les dones representades als mitjans de comunicació, son generalment 
més joves  en comparació amb els homes. Evidentment hi ha diversitat 
en relació amb això. Jo, per exemple, he vist a dones força grans a la 
televisió xilena.

Tot i així, en general, les dones que acostumen a aparèixer als mitjans 

són generalment boniques, i les que apareixen, no com a presentadores 
o periodistes, son usualment dones casades i sense un treball remunerat. 
És això cert? Això és una afirmació que sorgeix de l´Institut de la Dona 
de Mèxic. 

Quan són persones públiques, els mitjans emfatitzen mes la imatge 
corporal de les dones. Que bonica, que ben vestida, que esvelta, etc. 

Existeix escassa presència de les dones en els àmbits de decisió i poder 
que ja hem examinat abans. Així doncs, veiem de quina manera la 
condició social determina. Davant d’aquesta situació han d’existir dos 
canvis. Per una banda, que els homes participin en el treball domèstic i 
per l’altra banda, s’ha d’aconseguir que les dones prenguin consciència 
de si mateixes.

Allò que tenim com a recurs per aconseguir els nostres objectius és el 
nostre treball. Hem de tenir una mirada que inclogui a homes i dones, 
però que ens permeti fer especial atenció en el tema de la desigualtat.

Totes aquestes temàtiques poden ser abordades des d’una perspectiva 
de gènere. Aquest és el famós tema de la transversalitat en les accions 
polítiques. Tots els temes són susceptibles de ser analitzats des d’aquesta 
perspectiva de gènere, i per això s’han de classificar, s’ha de preguntar, 

s’ha de saber etc. 

A Mèxic, la primera causa de mortalitat és la diabetis entre homes i 
dones. Aquesta malaltia ha anat evolucionant de manera que hi ha 
gent que la contrau cada vegada mes aviat. Es deia que en principi la 
malaltia només tenia a veure amb la obesitat i amb algunes pràctiques 
de consum alimentari, cosa que ha anat variant.

S´ha pogut demostrar en les investigacions que els homes amb diabetis 
viuen més anys que les dones amb la mateixa patologia. Això passa per 
raons de gènere, ja que per la seva condició social fa que les dones es 
descuidin, que no vagin al metge etc. Aleshores elles moren abans. I que 
té a veure la diabetis amb l´enfocament de gènere si només pensem 
que el tema és parlar de les dones? En canvi, si te’n vas una mica enrere 
a preguntar que passa amb aquests casos, van sorgint les desigualtats.

Ara veurem una altra cosa. L´enfocament de gènere es pot aplicar en totes 
les notes i en totes les seccions dels mitjans i una de les tendències que 
han anat creixent és la que tendeix a crear seccions especialitzades. 

En quant al tema del llenguatge sexista, no hi vull entrar gaire. La meva 
opinió personal és que s’han de canviar les tendències més enllà del 
llenguatge.

La primera gran revolució i modificació dels mitjans de comunicació 
que van fer possible la primera globalització, la qual va possibilitar la 
transmissió de notícies i que aparegui amb el telègraf cap a finals del 
Segle XIX. 
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France Press, la primera agència de notícies, que apareix amb l’aparició 
del telègraf, possibilita per primera vegada, enviar informació a l’instant 
d’un lloc a un altre.

Els qui van descobrir que amés a més havien de vendre les notícies, es va 
inventar un tipus de llenguatge periodístic universal estructurat que els 
va permetre informar al món. 

La crítica feminista, ha trigat molts anys a des-estructurar el llenguatge 
i proposar-ne un de nou. Potser això ha estat un obstacle per a que els 
grans temes hagin pogut entrar als mitjans sota mirades i perspectives 
ben diferents.

Aquest és un tema que estic intentant resoldre també en mi mateixa. 
He buscat tot, i no passem del monitoratge, i tot està contaminat amb 
llenguatge masclista.

Així doncs, tenim un gran obstacle. 

Quan parlo de canvi de sentit, de mirada, per tal d’explicar les coses de 
la millor manera (amb fets, dades, informacions...), plantejant-nos de 
quina manera estructurem i de quina manera presentem la informació.
Hauríem de veure les condicions i explicar-les. Hauríem de tornar a 
l’entrevista de fons, tornar al tema dels reportatges de fons de tipus 
comparatiu que puguin demostrar allò que presentem.

Ara farem un exercici, perquè tenim una nota molt interessant feta 
per un mitjà comú i corrent que parla d’un informe de salut a l´Estat 
espanyol. Un informe de salut sobre homes i dones.

A banda d’això, m´agradaria fer-vos referència a un llibre escrit per Alex 
Grijelmo, director de l´Agència de Notícies espanyola EFE, que parla 
sobre de quina manera les paraules són usades per manipular en la 
política a l´Estat Espanyol. Parla de com les paraules van canviant de 
significat en la mesura en què també canvia la societat.
Tornem-hi. Així doncs ens podem fixar en com s’ha instal·lat la paraula 
gènere sense contingut.

És interessant també Teresita Barbieri, una estudiosa de l´Uruguai, que 
va fer una investigació sobre com es va instal·lar en el llenguatge oficial 
la paraula gènere sense que hi hagi cap voluntat política per transformar 
la condició de les dones.

El fenomen del llenguatge és molt variat i divers. El castellà, té una 
estructura discriminatòria, per això té el masculí i el femení, perquè té 
un valor particular el masculí i un valor disminuït el femení. Solament al 
1948 la Eleanor Roosevelt va aconseguir que es parlés dels Dret Humans 
i no pas dels Dret de l´home.

L´home ha volgut ser l’únic significat d’humanitat i la llengua és un 
llegat que acumula experiències seculars que van canviant, però molt 
lentament (massa) a la història de la humanitat. S’enriqueix a mesura 
que s’hereten. 

Hi ha paraules que introduïm, que tindran la oportunitat de romandre 
en la cultura si les repetim suficientment. Qualsevol que parli una 
llengua, interioritza a més una gramàtica generativa que expressa el 
coneixement de l’idioma i l’estructura de la seva pròpia construcció 
del mon. És en funció de les necessitats d’aquests llenguatges  que es 
creen unes gramàtiques que discriminen i prioritzen i on gairebé mai es 
poden posar en entredit o en crisi.

L´aprenentatge de la llengua és molt complex perquè té a veure amb les 
primeres experiències. Així doncs, per exemple en la comunitat catalana, 
el fet de que existeixi un bilingüisme bastant estès, fa que l’experiència 
sigui molt més àmplia. Això passa també amb els indígenes. Els veiem 
com a “pobre gent”, però, atenció: tots són bilingües. Són capaços de 
tenir dos signes per a designar la mateixa experiència. 

Hem de treballar en canviar el sentit de les paraules lenta però 
permanentment. Això és el que ha passat fins avui dia amb la cultura 
produïda pel gènere i -jo diria- pel feminisme.

Tot i que hi hagin prejudicis cap al feminisme, en realitat quan es fa un 
sondeig al carrer, podem adonar-nos que la gent sap de què es parla 
quan parlem de gènere. Però amb això no és suficient, tot i que ha estat 
necessari. Així doncs, necessitem un nou sentit i unes noves paraules i 
nous conceptes. 

Les dones no hem estat suficientment capaces per introduir en el 

llenguatge conceptes com els de sororitat, que té un concepte diferent 
a la solidaritat entre els homes i que te a veure amb la capacitat solidària 
entre les dones. 

Podríem començar a difondre’ls i explicar-los. Necessitem aleshores, 
noves paraules i nous conceptes. 

Un defecte de l´origen del moviment feminista va ser parlar d’igualtat, 
però igualant-nos, com va dir Cèlia Amorós, qui te tot un seguit 
d’articles que són les seves conferències i que tenen a veure amb la 
participació política de les dones. En aquests documents, Amorós parla 
de l’equivocació de que tots els pobres i marginats i per tant totes les 
dones, partim d’un principi equivocat bastant cristià, d’una igualtat 
que significa no reconèixer les diferències, cosa que ens ha creat molts 
problemes. Aleshores, les dones si som iguals en la mesura en que 
totes som dominades, marginades, oprimides, som molt diferents en 
les nostres històries particulars i hem adquirit diferents i molt variats 
coneixements, ja sigui per edat, per origen, etc.

Necessitem construir nous discursos i és una cosa que hem d’exercitar. 
Després hem de fer un esforç per valorar amb el material que tenim allò 
que és femení. Parlàvem fa una estona que -històricament- tot el que fa 
referència al món femení es va anar desvalorant. Parlàvem de les coses 
quotidianes, no sé si ho recordeu.

Podem canviar els trets discriminatoris del llenguatge i hem de treballar 
per aconseguir-ho. 

Hem de reflexionar que el llenguatge no sexista no és només el que 
inclou la “a” ni el que intenta introduir a les dones en els mitjans, sinó 
que defineix el valor de les persones. Quan comencem a pensar en 
persones, deixarem de discriminar quotidianament a les dones. Això és 
molt interessant perquè molta gent no estaria d’acord amb mi.
Moltes de les dites populars mexicanes, per exemple, són absolutament 
misògines. Un exemple pot ser: “ Tiran más dos tetas que dos carretas”. 
Ha passat pels segles dels segles i tots i totes sabem el què significa. És 
molt rural, però molt clar.
En els modismes d’una població també hi trobem això. Així per exemple 
al Nord de Mèxic es mot usat el terme “vieja”, “Que viene la vieja” , quan 
es parla de la parella. És un modisme molt fort, trobo jo.

Així doncs, paraules i modismes amaguen el poder de la discriminació 
de determinades persones, no només de les dones. Això també es vàlid 
pels immigrants, per les dones, etc.
Hem de treballar per posar en crisi totes les opinions fetes i per tant els 
estereotips.

* En aquest moment es creen els grups per a començar a treballar en base 
a les notícies presentades. Dinàmica de Grup.  2h:26min.
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PROGRAMA CARRETERA

“Vinc a presentar el Programa Carretera que és un programa d’atenció 
sociosanitària i psicosocial. Es tracta d’un programa integral destinat 
a dones  treballadores del sexe de la zona de l’Alt Maresme i la Selva 
Marítima.

És un programa d’apropament al medi. Anem a clubs, carreteres i pisos 
de la zona on treballem. Oferim atenció sanitària des d’un punt de vista 
integral. L’objectiu és millorar la qualitat de vida de les dones, oferint 
serveis com ara l’accés als serveis ginecològics; en l’àmbit social, donem 
assessorament legal; en l’àmbit de serveis comunitaris, oferim serveis 
d’atenció sense oblidar que tot això es fa per tal de trencar l’aïllament 
que pateixen aquestes dones pel fet d’estar vivint als mateixos locals on 
exerceixen, allunyades de la població.

A la pràctica, el programa es tradueix en reunions informals, moltes 
vegades als mateixos llocs on treballen, fomentant un intercanvi 
d’experiències i coneixements: totes aprenem de totes.

La metodologia es basa en el model d’acceptació. La teoria és oferir uns 
serveis sense condicionaments previs, contextualitzar les conductes i no 
jutjar res ni a cap persona. Qui som nosaltres per jutjar?

Per fer-vos una idea, aquest any hem atès a 384 dones i des del 1999, a 
més de 5.000 dones. Pel que fa als mitjans de comunicació, la primera 
cosa a dir és que no creiem en un model determinat per treballar amb 
les treballadores del sexe, ja que cadascuna té al seu darrere una realitat, 
unes vivències i, per tant, una identitat pròpia. S’ha de dir també que pel 
que veiem, algunes d’elles venen forçades i obligades a exercir com a 
tals, però també s’ha de deixar molt clar: n’hi ha altres que no.

Darrera del que es veu als mitjans de comunicació quan expliquen 
actuacions policials contra clubs, organitzacions criminals, etc., nosaltres 
hi trobem la història d’una dona, que pel motiu que sigui ha denunciat i 
pel motiu que sigui es treballadora del sexe.

Aquestes dones es troben en una situació d’indefensió total ja que la 
“Llei de protecció a testimonis i d’altres subjectes processals” d’aquest 
país no funciona: no es facilita la denúncia, manquen protocols 
d’actuació, d’assessorament legal, recursos d’acollida, etc. I de tot això 
moltes vegades els mitjans no se’n fan ressò. Quedem molt contentes 
i contents quan ens assabentem que una xarxa ha quedat fora de joc; 
ens tranquil•litzem i ens alegrem que tot un seguit de dones han deixat 

d’estar esclavitzades i que les hem salvat però, que hi ha darrere de tot 
això? Des del Programa Carretera el que volem és arribar una mica més 
enllà del propi titular que és el que crida l’atenció.  Moltes vegades el 
treball sexual o la prostitució surt als mitjans de comunicació quan hi 
ha alguna notícia d’aquest tipus i ens oblidem moltes vegades de l’altra 
cara de la moneda que fa referència a aquelles dones que de manera 
lliure, condicionades moltes vegades per la seva situació econòmica, 
familiar o d’altres, queden oblidades.

Potser és molt tranquil•litzador per a la moral social pensar que la 
prostitució està sempre lligada a la coacció i a l’engany, però el que 
és ben cert és que quan pensem això acabem victimitzant a tot un 
col•lectiu. Victimitzar en aquest sentit és perpetuar la seva marginalitat, 
entregant-les a l’estigma de dona-immigrant-puta i d’aquí no se les 
treu.

Moltes vegades aquesta imatge de pobres prostitutes impedeix 
que aquestes dones comencin un procés cap a l’autogestió i cap a 
la demanda dels seus drets. I sobretot propicia que continuïn sent 
invisibles i no puguin plantar cara contra aquest estigma del qual hem 
parlat anteriorment.

Per a moltes dones el treball sexual representa una independència 
econòmica que -en molts casos- acaba extrapolant-se a d’altres àmbits 
de la seva vida. Si bé és cert que aquest tipus d’activitat pot generar 
molts casos de violència, el sexe gratuït no està al marge de la violència, 
com podem veure contínuament als mitjans de comunicació, de manera 
que no és bo fer aquesta associació de la prostitució amb la violència 
sexual: la violència es genera majoritàriament en altres àmbits.

Moltes vegades oblidem l’altra cara de la prostitució. Potser ens fixem 
massa en les actuacions contra les xarxes i en res més enllà d’això o de les 
dones que són víctimes d’aquestes xarxes, però no es mostra la realitat 
que hi ha al darrere de tot això. És important, per això, que els mitjans 
aportin també aquesta altra cara oculta i gens difosa que dona veu a 
l’altra realitat present i molt important en tota aquesta temàtica, ja que 
com sabem, els mitjans de comunicació són els qui donen informacions 
que creen estereotips. Per això seria important que aprofundissin en la 
informació per tal d’aconseguir un coneixement més ampli d’aquesta 
realitat per part dels receptors de dites informacions.”

METGES DEL MÓN CATALUNYA

dijous 18 de febrer
de 16 a 20:30 horesSEGON DIA

4.- Reflexions de les persones participants: 
Nova Recollida de valoracions / articles d’opinió 
dels i de les assistents. Entre d’altres: 
Programa Carretera: Accés a la salut de les 
Dones Treballadores del Sexe;  Metges del 
Mon: Cooperació Internacional i Salut de les 
Dones; APFCIB: Salut sexual de les dones i la 
familia; FEDELATINA: Dones, salut i immigració; 
Medios y Sida: Salut sexual de les dones i 
mitjans alternatius; XIDPIC.CAT: Salut de les 
dones i comunicació en xarxa i amb perspectiva 
de gènere;  ÀMBIT DONA: Transgènere i 
sensacionalisme als mitjans.

5.- Redacció d’un esborrany de 
recomanacions:
Dirigit cap a les persones responsables 
dels mitjans de comunicació generalistes i 
especialitzats a nivell català i internacional 
(diaris, TV, ràdios, revistes, agències de 
premsa, UNIFEM, ONUSIDA, etc).

6.- Valoració de la idea de constituir un 
grup de treball durant el 2010*.

Clara Rives 
Programa Carretera

Miquel Torres
Metges del Món
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“Metges de Món Catalunya (MdM) pertany a la xarxa estatal de 
Metges del Món Espanya que -al mateix temps- forma part de la xarxa 
internacional Metges del Món. Això ens permet poder realitzar treballs 
en diversos àmbits. El treball en xarxa dins de la pròpia ONG ens permet, 
d’altra banda, tenir un cert pes d’incidència política en qüestions 
referides tant a Drets Humans com a perspectiva de gènere.

Tots els projectes de MdM Internacional han de passar per un comitè 
de projectes i han de tenir el vist i plau de la junta directiva del ple 
permanent del país en concret. Si aquest junta permanent i el comitè de 
projectes no veu clara la incidència d’un determinat projecte en aspectes 
relacionats amb els drets humans o amb la perspectiva de gènere (tant 
si aquest projecte és d’inclusió social al primer món com d’exclusió 
social o cooperació a països del Sud), el projecte automàticament es 
descarta. D’alguna manera, el que MdM ha fet és un treball a consciència 
a l’interior de la pròpia organització per tal que tots els projectes es 
regeixin per aquests pilars.

A Barcelona els treballs que MdM fa en relació a la salut sexual i 
reproductiva es dirigeixen especialment cap a la vigilància contra 
la mutilació genital femenina tant a aquí a Catalunya com durant les 
sortides del país de les dones en direcció als seus països d’origen. Aquest 
treball es fa conjuntament amb l’administració pública, ja que Catalunya 
és una de les comunitats autònomes amb un protocol d’actuació 
ben definit al respecte, que facilita la prevenció tant dins de l’àmbit 
autonòmic com en l’àmbit que fa referència als seus països d’origen, i 
ens permet treballar tant la inclusió social en concret a Catalunya com el 
tema de la cooperació internacional als països d’origen.

Si això es trenqués, els projectes que realitzem tant a Catalunya com 
els realitzats al  país d’origen quedarien d’alguna manera “coixos”, ja 
que no es pot entendre treballar la mutilació genital a Catalunya sense 
entendre ni conèixer el que passa al Senegal o a Gàmbia, per posar uns 
exemples.

Un altra aspecte curiós es visualitzar de quina manera dones blanques 
parlen sobre la mutilació genital femenina sense ser ni negres ni 
africanes. És més, no és que no ho siguin, sinó que mai podran ser-ho. 
Faig aquesta reflexió perquè els projectes de MdM han d’arribar sempre 
des del Sud, ja que si no és així podríem crear projectes per anar a fer 
una invasió solidària sobre el territori.

Per tant, si no em nodreixo del que em diguin les dones que estan en 
aquesta situació en diferents parts del món on aquesta problemàtica és 
quotidiana, no podrem treballar ni dur a terme la incidència desitjada 
enfront d’organismes com podrien ser l’ONU o la Unió Europea. Així 
doncs, aquest és un treball molt important que realitzem amb l’Àfrica 
Subsahariana.

A part d’això, la salut per a MdM és femenina i sinònim de dona, 
lògicament, especialment a països del sud, però també -no podem 
oblidar-ho- al nostre país.

Pretenem entendre que tots estem coberts a nivell sanitari en el nostre 
país, però ens adonem a partir de les dones i noies treballadores del sexe 
amb qui treballa MdM a Barcelona, Madrid o Sevilla que la majoria són 
víctimes del tràfic de persones i per tant no es troben en la possibilitat, 
per exemple, d’optar pel sexe lliure. I amb això entrem en un punt que 
és sensible, ja que no parlem de la seva vulnerabilitat pel fet de ser 
dones sinó que directament existeix una vulneració de drets bàsics i 
elementals de tota persona. Per assolir aquest objectiu, treballem amb 
els departaments de sanitat.

En quant a l’Amèrica Llatina la cosa és ben diferent. La importància 
la trobem en l’explotació sexual infantil a l’entorn del turisme, 
especialment nord-americà o europeu. Això es denuncia des de la Xarxa 
Internacional de MdM i -al mateix temps- es treballa mitjançant accions 
directes de caràcter sòciosanitari.

A més, i des de la base que entenem que la salut també és gènere -i 
no només femení, sinó gènere-, el que busquem és que tant homes 
com dones entenguin que l’obligació de qualsevol agència pública de 
salut, hauria de ser treballar i prioritzar la salut des d’una perspectiva de 
gènere i sense diferenciacions.”

FEDELATINA
“L’experiència que la Federació d’Entitats Llatinoamericanes 
(Fedelatina) pot aportar sobre aquest tema es basa fonamentalment 
en l’exercici pràctic i -en particular- en el vincle mantingut a través de 
cinc anys de treball ininterromput amb noies  adolescents, bàsicament 

d’origen llatinoamericà tot i que també amb algunes autòctones que 
van participar dels nostres tallers de comunicació per a joves. 

Hi hem d’afegir la nostra participació des de fa un any aproximadament 
en el CIMLA (Círculo de Iniciativas para Mujeres Latinoamericanas), 
plataforma de la qual som impulsors i formem part. CIMLA sorgeix de la 
proposta d’un grup d’associacions formades per dones llatinoamericanes 
que treballa en diferents àrees i projectes relacionats amb les dones a 
Catalunya. El nostre contacte amb qüestions vinculades amb la dimensió 
femenina va començar a partir del treball que vam compartir amb noies 
adolescents i joves iniciat l’any 2007.

L’Agència de Salut Pública va sol•licitar el nostre suport en temes que a 
través de referències difoses 
pels mitjans de comunicació 
els preocupaven com, per 
exemple, l’elevat nombre 
d’embarassos i maternitat 
en adolescents i joves 
menors d’edat d’origen 
llatinoamericà.

Vam organitzar, aleshores, 
tallers especials i específics 
sobre sexualitat i afectivitat 
per al col•lectiu de noies 
i nois immigrats des de 
l’Amèrica Llatina, amb 
un alt percentatge de 
participants membres de 
conegudes bandes juvenils 
de caràcter llatinoamericà 
fortament marcat (Latin 
Kings), ja organitzades com a 
associació a Catalunya.

Recordo en concret dues 
anècdotes, que poden 
il•lustrar quin era l’estat de 
les coses en l’època en què 
vam començar amb aquests 
tallers.

Les trobades, les va coordinar 
la pedagoga Bárbara Souza 
en el marc d’unes sessions 
que vaig poder presenciar 
personalment i que van 
demostrar que ens trobàvem 
davant d’un tema que ens 
demanaria molt d’esforç i 
paciència.

Quan treballàvem el tema 
d’embaràs no desitjat, 
preguntàvem a les noies si es 
practicarien una interrupció 

de l’embaràs davant de la circumstància que no fos planificat. Elles 
responien amb arguments modèlics: no, jo no l’interrompria ja que 
això seria “treure-li la vida a un ésser humà” idea contra la qual cosa es 
mostraven molt fermes, que la religió no els ho permetia, que no estava 
ben vist...

Amb això vam aprendre que ens enfrontàvem amb una resistència 
de caràcter cultural i manca de criteris propis i vam decidir continuar 
i tirar endavant setmana rere setmana amb els tallers sobre sexualitat 
i afectivitat. Vam entendre que confrontàvem amb tot un seguit de 
resistències culturals i una manca de criteris propis i vam decidir 
continuar endavant.

Al cap d’un any, les mateixes noies que negaven la possibilitat 
d’interrompre un embaràs no desitjat, enfront de la mateixa pregunta 
responien de manera ben diferent. Aleshores deien que sí, que eren 
massa joves per a convertir-se en mares abans d’hora i perdre’s tot allò 
que la vida els podria oferir. Sens dubte, ens vam adonar que hauríem de 
fer un acompanyament personal per al procés d’auto-reflexió personal.

Havíem de desmuntar tot allò que a una nena d’origen llatinoamericà 
li han instal•lat al seu cap durant mes de quinze anys familiars, parelles 
o amics. I això no és cosa d’un dia per l’altre. Així mateix, no es sinònim 

Carlos Piegari
Comunicació FEDELATINA
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de canvi el fet d’haver immigrat a una societat com la catalana. A més, el 
poder del grup de pertinença es molt fort i molt intens.

D’altra banda, en el transcurs del nostres tallers, vam treballar un altre 
tema: Quin és el moment en què s’ha de tenir la primera relació sexual? 
Quins factors influeixen en aquesta decisió? Per què accedien a tenir 
una relació sexual que en el fons no desitjaven?

La resposta era simple i inexorable. Si deien que no, el noi per venjança, 
difonia dins el grup que la noia era una puta, però si consentia, igualment 
difondria que ella era una puta per haver acceptat la relació. Aleshores, 
els era igual. Un dilema sense sortida. En canvi, les influències negatives 
de l’entorn no acaben amb aquest exemples. 

L’administració sempre es mou per indicadors quantitatius, dels resultats 
que es desprenen de les enquestes, d’una banda, i per quantificadors 
qualitatius, informes periodístics, etc, per una altra. Ambdós tipus 
d’indicadors poden donar lloc a errors. Els primers per generalització 
cega, els segons per generalització perversa.

Es parla molt -per exemple- de la qüestió de l’avortament. 
L’administració, des d’un punt de vista sanitari, i els mitjans, des d’un 
punt de vista sensacionalista, però no es s’esmenta el preocupant baix 
índex de visites al ginecòleg per part de les noves adolescents d’origen 
llatinoamericà.
 
Sembla ser que les fotografies de la prostitució a la Boqueria venen molt 
més. 

Que podem fer aleshores? Podem promoure actituds i valors preventius 
de la maternitat adolescent, de les relacions sexuals no protegides ni 
desitjades de les adolescents? Com millorar els coneixements sobre els 
mètodes anticonceptius i facilitar-ne l’accés, especialment al preservatiu? 
Com acostar als i a les adolescents els centres d’atenció sexual i salut 
reproductiva del seu barri? Les respostes potser les trobarem en tot un 
seguit de fets que s’acostumen a  passar per alt.

Quan fèiem les convocatòries que anteriorment he esmentat, i encara 
avui és així, tots el nostres esforços s’orientaven a confirmar l’assistència 
del major nombre possible de noies, sense oblidar als nois per 
descomptat. Però si assistien a les trobades nois que acompanyaven a 
les seves nòvies no ens en preocupàvem massa. Ara bé, si hi assistien 
poques noies, pensàvem que havíem fracassat. Aquí és on hi ha la 
trampa.

Les metodologies orientades a generar canvis en les relacions de gènere 
han de ser compartides de manera ineludible per ambdós sexes i en 
especial pel sexe masculí. El veritable fracàs dels tallers vinculats a la 
sexualitat i a l’afectivitat es troba quan no s’aconsegueix una presència 
masculina compromesa. Així doncs, no només hem de treballar per 
aconseguir futures dones adultes segures de sí mateixes i independents 
sinó també per nous homes sensibles i justos.

Finalment, crec que és necessari fer referència a una qüestió que també 
vam aprendre en les nostres experiències amb joves. No s’han d’articular 
polítiques de gènere adherides a un col•lectiu determinat. En el cas de 
la immigració provinent de l’Amèrica Llatina es precís considerar que 
existeix una matriu comuna de comportament masclista compartida 
amb Espanya. Per aquests motius es parla d’Iberoamèrica. 

De fet, els rols tant dels homes com de les dones tant en la vida real 
com en la que estem acostumats a que es difonguin pels mitjans, 
generalment hi una representació devaluada de la realitat. A Espanya 
tampoc és tant diferent del que es pot observar a l’Amèrica Llatina.“

MEDIOS Y SIDA

“Sóc la responsable del projecte de Mediosysida de la RED 2002 (VIH/
SIDA a l’Estat Espanyol) i el nostre objectiu és canviar la imatge del VIH/
SIDA que es promou a través d’alguns mitjans de comunicació.

Això ho fem treballant amb dos sectors. D’una banda, treballant amb 
periodistes i, d’una altra, amb les ONG. El que fem és (amb perspectiva 
de gènere, ja que gènere, drets humans i participació comunitària 
són les tres línies estratègiques en les treballem) facilitar eines per a 
periodistes (documentació, testimonis etc.), per a què a l’hora d’informar 
sobre la pandèmia ho facin des d’una perspectiva i d’un ús lingüístic no 
estigmatitzant ni excloent.
 
A les ONGs, els oferim les eines per tal de poder comunicar-se millor 
i poder transmetre els seus missatges a través dels mitjans de 
comunicació, per poder arribar així a la societat de manera eficient, que 
és el nostre objectiu. Al final, el que volem és que la societat sàpiga quin 
és el nostre treball i quines les nostres reivindicacions.

En el cas concret del gènere, el VIH, al ser una malaltia de transmissió 
sexual, sempre ha estat molt vinculada a l’estigma i la discriminació. 
Aleshores el que intentem buscar no és només la lluita contra l’estigma, 
sinó també aplicar la visió de gènere a les notícies que es difonen a 
l’Estat Espanyol.

Està constatat per dos informes que vam sol•licitar a la Universitat de 
Barcelona, que la presència de la dona com a subjecte de la notícia i com 
a autora de la mateixa és inferior a la de l’home. És a dir, la presència de 
la visió de la dona i el fet que expliqui les seves vivències de dona amb 
VIH és inferior a la de l’home. 

Això va molt lligat a les dades globals que parlen de com s’informa 
sobre la dona, sempre en aquesta dinàmica victimista i negativa que no 
respon al que significa informar amb perspectiva de gènere.

En aquest estudi que vam sol•licitar a la UB, que en realitat són dos (un 
a l’any 2005-06 i l’altre al 2007-08), es repeteix aquesta situació d’una 
menor presència de la dona als mitjans de comunicació i a les notícies.

No es parla de feminització 
de la SIDA quan és un 
problema que tots els 
organismes internacionals 
ja han constat. Quan 
analitzem com els i les 
periodistes parlen del VIH 
a l’Estat Espanyol, veiem 
que estem igual en quant 
als resultats presentats pels 
estudis globals.

L’estudi és va fer a partir de 
notícies extretes dels diaris 
El País, la Vanguardia, El 
mundo, ABC i el Periòdic de 
Catalunya.

Les dades de l’estudi 
coincideixen amb el 
monitoratge global i en 
referència a la visió de 
gènere es podia arribar a les 
següents conclusions:

Que no es parla de la 1. 
feminització del VIH/
SIDA.
Que les veus i punts 2. 
de vista de les dones, 
són menors que els 
dels homes.
Que la desigualtat 3. 
de gènere no està 
considerada com a 
interès noticiable.
Que la dona no ocupa 4. 
papers centrals dins la 
notícia.

Aquest any estem esperant 
realitzar el tercer estudi i 
esperem constatar que s’ha 

Tatiana Pacheco, 
Mediosysida

Mercè Meroño
Àmbit Dona
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millorat la situació ja que aquest és un dels objectius que perseguim 
Mediosysida i la RED2002.”

ÀMBIT DONA

“A Àmbit Dona, treballem amb  dones treballadores del sexe, amb 
transgèneres i també amb homes que es dediquen al treball del sexe. 

Sempre ens ha preocupat la imatge que els mitjans de comunicació 
tenen sobre els transgèneres. Si bé moltes vegades surten a la premsa 
o a la televisió per tot el que suscita veure uns grans pits o una cara 
amb certs trets masculins, a nosaltres ens preocupa ensenyar la vessant 
humana que no és la de la mofa o la pancarta i del “a veure què serà”, 
sinó que volem acostar unes altres realitats, treballant amb aquestes 
transgèneres femenines.

He portat un DVD que en principi es va fer per als serveis socials, ONG, 
serveis sanitaris, etc. i que té una visió humana del tema ja que són elles 
mateixes les protagonistes.

Tots els éssers humans ens preguntem d’on venim, qui som i des de 
quan existim i evidentment un/una transgènere també es fa aquestes 
preguntes. Diverses vessants són les que vull tocar a partir d’aquesta 
reflexió inicial. Tenim una funció social i d’acceptació del nostre gènere 

i del nostre ésser com a persones, així com uns rols socials. Però, d’altra 
banda, ens trobem amb una part negativa com pot ser -per exemple- 
la cultura judeocristiana occidental, que ens fa  entendre la diversitat 
moltes vegades com un pecat i aquest pecat com un delicte i també 
com un error.

Aleshores, qui som? Tenim, d’una banda, una realitat objectiva, ja que 
som un cos, hormones, cromosomes, tenim uns genitals etc. Tot un 
seguit de característiques visibles. Però, d’altra banda, tenim també 
una realitat subjectiva. La diferència sexual està regida per unes pautes 
culturals i a la nostra cultura només tenim dos pols: homes i dones, no hi 
ha graus ni diversitat. Aleshores, ens trobem amb una tonificació cultural 
del gènere en funció d’unes diferències sexuals definides. Ens trobem 
amb un sistema binari: o tenim penis o tenim vagina. Al fet de tenir un o 
altre òrgan sexual i -per tant pertànyer a un grup o un altre-, se li assigna 
tot un seguit de característiques en base a si s’és home o dona.  

Qui em diu com haig de ser? Qui controla les normes de gènere? Les 
normes de gènere es controlen de manera informal i microsocial i les 
institucions reprodueixen aquest sistema de gènere que s’ha produït a 
escala microsocial.

Les normes son permisos en funció de la categoria social ‘home’ o ‘dona’ i 
les distincions entre gèneres serveixen per ordenar i regular les relacions 
entre persones i, en definitiva, no deixen de ser qüestions polítiques, ja 
que serveixen per organitzar la societat i són estratègies per mantenir 
un sistema determinat.

Quina és la meva identitat de gènere? El gènere produeix identitats de 
gènere, o sigui, la consciència subjectiva de ser un home o una dona dins 
de la nostra individualitat. Tenir una identitat de gènere és un element 
clau per a la salut mental, sentir-la, expressar-la, compartir-la.  En aquest 
moment, és molt interessant plantejar una pregunta: existeixen altres 
identitats de gènere? 

Amb l’aparició a principis del segle XX de la figura del o de la transsexual  
ens trobem amb un nou terme que a nivell mèdic trobem definit cap a 
mitjans dels anys 20 per part de Harry Benjamin (endocrí) per referir-se 
als casos en què una persona vol arribar fins al canvi de sexe per acabar 
pertanyent a l’altre sexe. Tot i ser un terme mèdic, molt aviat (Caló) va 
tenir una gran acceptació entre el col•lectiu transexual per designar-
se, per auto-definir-se, per mostrar la seva diferència. Aquest terme ha 
passat també al llenguatge comú.
 
En definitiva, l’objectiu és reflexionar i obrir-se al món. Estem tots en 
aquest món, però sembla que moltes vegades no volem veure altres 
realitats existents. El més interessant és ampliar la nostra visió del món i 
integrar-nos i ser sensibles a la diversitat que hi ha.”

TORN DE DEBAT I PREGUNTES
(En aquest moment es dona per finalitzada, la intervenció dels ponents 
i pren la iniciativa Sara Lovera)

Apareixen preguntes:

On és el periodisme d’investigació que investiga l’estat de la •	
sida? 
És una pandèmia? •	
S’ha generat conscientment? •	
Què passa amb les patents dels tractaments antirretrovirals?•	
Els mitjans són massa sensacionalistes?•	
Què fan les ONGs i organitzacions que treballen en aquest •	
tema per arribar de manera efectiva als mitjans?
Faciliten les ONGs la informació necessària per poder informar •	
d’una altra manera? 
És només culpa del sensacionalisme dels mitjans o hi ha també •	
part de culpa en la manera de treballar de les organitzacions 
amb els mitjans de comunicació?

(Sara Lovera finalitza la polèmica i comença a parlar de nou sobre la 
relació entre les organitzacions i els mitjans de comunicació)

SARA LOVERA
“No és tan fàcil fer la negociació de la informació entre les ONGs i els 
mitjans generalistes, ja que aquesta no és un mer intercanvi comercial. 
El que tenim enfront tant les organitzacions com els professionals 
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que treballen pel canvi de la societat és una situació en la qual hem 
d’aprofitar les escletxes per poder passar determinats missatges des 
d’una perspectiva de gènere, no sexista i en funció del nostre objectiu 
central. La majoria de gent que ens trobem en aquest Seminari, 
treballem per a això.

Estem aquí reunits i reunides perquè tenim un problema: els nostres 
missatges, no arriben a tota la gent que fa ús dels diversos mitjans 
de comunicació i que nosaltres no podem controlar. Un dels mitjans 
molt important en l’àmbit mundial és la ràdio. Arriba fins al lloc més 
amagat del nostre planeta. La ràdio és l’únic mecanisme a través del 
qual s’informa a la gent de manera que es dóna un procés d’informació 
i coneixement sistemàtic, del qual nosaltres som -a la pràctica- els i les 
portaveus de les nostres causes.

Com poder construir la força suficient per aconseguir introduir els 
nostres missatges als mitjans? A través d’unes idees fonamentals:

Tenint clar que els i les periodistes no són els amos dels mitjans. 1. 
Hi ha un procés internacional de reconcentració dels mitjans amb 
potents noticiaris i sistemes documentals on transmeten la visió 
tradicional del rol home-dona (Grupo PRISA, per exemple). Així 
doncs, els i les periodistes han de tenir clar que no són ells els qui 
dirigeixen aquestes grans corporacions i que, per tant, la manera 
de fer que permet passar informació és a través de les escletxes 

que aquestes tenen. Així doncs, tenir clar que els mitjans de 
comunicació no estan per la causa ni són partits polítics. Per això, 
hem de treballar per tal de ser portaveus de la nostra causa.

Els mitjans són un servei públic i com a tals és l’Estat qui els hauria 2. 
de regular.  L’Estat ha de treballar amb la pressió política dels 
mitjans en nom de la llibertat d’expressió. En nom de la llibertat 
d’expressió hi ha de tot, però es fonamental. El que vull dir amb 
això és que tenim un problema molt complex per aconseguir 
entrar dins dels mitjans. Per provocar canvis, és necessari que hi 
hagi una massa crítica que els provoqui. Mentre tot això passa, 
nosaltres com a portaveus de les nostres causes, que poden ser 
la salut de les dones, la seva salut de reproductiva, que no morin 
en la clandestinitat de l’avortament... hem d’intentar de totes les 
maneres aconseguir objectius, per més petits que puguin semblar-
nos. Salvar una vida, ja és una fita extremadament important. Si 
aconseguim que una persona transsexual sigui acceptada i pugui 
portar una vida tranquil•la i sense discriminacions de cap tipus, ja 
haurem avançat; només que una sola dona pugui alliberar-se de la 
violació sistemàtica, també haurem aconseguit coses importants. 
El nivell en el qual em situo pot semblar molt baix, però el més 
importat és que té sentit.

És necessari tenir una actitud. Amb aquesta actitud hem 3. 
d’aconseguir d’entendre la dinàmica interna dels mitjans. Ja hem 
dit anteriorment que no són partits polítics sinó empreses. 

Hem de saber si són empreses mundials, trasnacionals, locals, 4. 

etc. i hem de tenir molt clar que del què viuen és de la publicitat. 
Aquesta publicitat esta dirigida pels empresaris que pràcticament 
en la seva totalitat són homes o persones amb un pensament 
patriarcal del poder. Tot i així, i veient aquesta situació, hem 
d’aprofitar les escletxes de les quals ja n’hem parlat anteriorment. 
Un exemple d’això és el cas d’un diari reaccionari mexicà, (Diario El 
Sol), on a la primera plana fustiga a totes les dones que avorten i a 
la pàgina 18 on hi ha una pàgina dedicada a les dones trobem un 
titular principal on posa “28 de Septiembre, Día Internacional de la 
movilización Latinoamericana por el aborto legal y gratuito”. Això 
és un exemple clar de les escletxes de les que parlo perquè l’amo 
d’aquest diari te disponible tot l’espai del mateix els 365 dies de 
l´any.

Així doncs els mitjans són empreses i no partits polítics els propietaris 
dels quals són propietaris de grans capitals, moltes vegades de caràcter 
transnacional, multinacional i té treballadors i treballadores que són  
testimonis dels fets. Així doncs la persona portaveu ha de tenir una 
claredat absoluta de que la persona que recull el primer documental 
dels fets, ha d’elaborar les notes informatives en un temps infinitament 
mínim. S´ha de tenir present ,també, que aquests professionals provenen 
dels sistema educatiu nacional. El greu problema del sistema educatiu 
nacional extrapolable també a nivell internacional. Ens trobem doncs, 
amb un panorama on molts dels mateixos professionals presenten 
mancances en quant a l´expressió escrita, la lectura i -més problemàtic 

encara- en quant a la comprensió de conceptes. Aquests mateixos són 
després els que han de fer síntesis sobre aquells fets que cobreixen, que 
han de transmetre al públic general. Aquests problemes ens inclouen a 
molt i moltes de nosaltres i a també a aquells i aquelles a qui es contracta 
per treballar en els mitjans. 

2.Un altre punt molt important en el tema dels mitjans i la possibilitat de 
difusió de missatges  a través dels mateixos és el tema Internet. A través 
de les noves tecnologies es poden, també, enviar missatges culturals del 
que són els homes i les dones. 

Tots aquells que treballen buscant informació i fent investigació 
periodística, és una persona pagada, que ha de complir amb un cert 
nombre de notes diàries que varia en funció del mitjà. Tot i així, s´ha de 
tenir ben present que hi ha unes altres vies que els mitjans també usen 
per a aconseguir les notes informatives que després presenten i aquestes 
altres vies són les Agències de notícies. En aquest cas, ens trobem amb 
una exigència major respecte a la demanda de fets informatius a cobrir 
per un sol professional.

Així doncs, ens trobem amb tot un seguit de característiques que 
defineixen a les persones amb les quals nosaltres hem de treballar 
per tal d’intentar donar veu a les nostres causes, com per exemple les 
baixes retribucions que la gran majoria de les periodistes reben per la 
seva feina, ser “obrer de la tecla”, l’obrer universal, que realitza tasques 
diverses per tal de economitzar les despeses del mitjà pel qual treballa. 

Per donar resposta a les exigències imposades, ha de fer la seva feina de 
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manera molt ràpida perquè té molt poc temps per a cadascuna de les tasques 
que ha de cobrir. És molt important contextualitzar els fets alhora d’informar, ja 
que d’altre manera, el que es fa és informació sensacionalista. Sabem que els 
missatges de la nostra causa, només es poden difondre a través dels mitjans 
existents, doncs no n’hi ha d’altres, almenys fins al dia d’avui.

Per altra banda, hem de tenir clar que per donar informació i “operar-la” s’ha de 
saber què es vol, on es vol arribar, de quina informació es disposa, com es pot 
distribuir per gestionar la possibilitat de transmetre el missatge.

Conèixer els mitjans i conèixer l’agenda dels mateixos és molt important, així 
com tenir un sentit crític sobre la pròpia pràctica.

Un altre aspecte important a destacar i que va en una altra línia és què faig amb 
aquells els quals treballen amb mi a la organització on jo estic. D’això en diem 
comunicació interna.

Normalment, hi ha jerarquies dins les nostres organitzacions, aleshores, 
si vulgues fer de portaveu de manera adequada, no podria per que la 
comunicació no es horitzontal, i perquè hi ha un percentatge de persones 
dins la pròpia organització que no coneixen el que jo mateixa estic fent. La 
gent ha d’estar informada internament i de manera complerta sobre el que 
passa a l´organització, però principalment a traves de qui s’encarrega de fer la 
promoció d’allò pel que estic treballant: tenim dos públics i s’ha de fer ús d’eines 
informatives que ens permeten presentar la informació que volem transmetre 

d’una manera clara i entenedora.  
La persona portaveu pot proposar la informació interna i la informació cap als 
mitjans. Així doncs, hem de tenir clar qui es qui als mitjans de comunicació per a 
poder fer les valoracions i els intents per tenir un espai. Jo tinc una recomanació 
general: tots els mitjans de comunicació tenen sentit pels nostres objectius, 
perquè tots poden ser abordats per qualsevol persona que en el moment puc 
fer a la meva causa si li passo el missatge.

Tot té molt valor, però és inqüestionable que conèixer qui és qui als mitjans ens 
ajuda enormement. No és el mateix un diari, un canal de televisió o una ràdio, 
per que els que mesuren els seu impacte diuen que tenen molta mes calada 
que uns mitjans “alternatius”que -suposadament-no la tenen. Tot i així s’ha de 
tenir present que  potser l’actuació que estem fent amb aquests mitjans pot 
ser molt interessant per a nosaltres i no ens importa que els altres no me la 
publiquin, en determinats moments.

Per altra banda, és de molta utilitat tenir uns directoris d’aquells a qui em 
puc adreçar per tal d’obtenir ajut per a difondre el meu missatge. Per això és 
important saber qui es qui dins els mitjans ja que ens pot ajudar a assolir el 
nostre objectiu.
Així doncs és molt important  tenir ubicades a dites persones per a poder-les 
contactar de la manera que es vulgui en el moment què sigui necessari.

Jo no puc ser portaveu d’una causa si no estic ben informat ni documentat.

Una altra recomanació, és que sempre s´ha de donar una síntesi informativa 
diària a tot l’equip amb qui treballo. Igualment al o a la meva cap, ja que en 
qualsevol moment poden entrar en contacte amb ells per a qualsevol pregunta 
i ells han de saber, per poder respondre amb propietat.

Aquesta informació diària i actualitzada, és el que ens permetrà actualitzar les 
nostres agendes polítiques de mitjans ja que sabrem de què podem informar, a 
quina nota ens podem afegir, a quin succés mundial em puc adherir i també per 
saber si la informació de la que disposem ens permet o no dur a terme aquestes 
actuacions.

L´objectiu de tot això és trobar la manera d’aparèixer als mitjans per a difondre 
les nostres causes.

Un altre punt important és el referent a la planificació estratègica. Amb això, el 
que fem és una planificació que ens permet saber on anirem a buscar capital 
per subvencionar els nostres projectes. Es trist afirmar que pràcticament ningú 
i ninguna té incorporada aquesta planificació.

A Catalunya en aquests moments, s’està creant una comissió de periodistes 
per tal d’arribar a la creació d’una Agència de Notícies amb visió de gènere. 
Faig referencia a aquest punt, per que tenim que donar-li real importància als 
mitjans d’àmbit més proper. Hem de fer els esforços necessaris per arribar a 
establir contacte amb aquests mitjans i tenir-los molt presents com a potencials 
difusors de les nostres causes. És fonamental tenir presents a aquests mitjans 
locals.

Així doncs, si aquest mitjans locals responen a les nostres expectatives 
informatives, podem fer un “tracte de favor” oferint-los -per exemple- 
exclusives.

El llenguatge no verbal, té molt a veure sobretot amb la difusió del missatge a 
través de la televisió. Tot i que és molt capitalista el tema, les persones envien 
missatges quan estan assegudes davant d’una càmera i amb un micròfon. S’ha 
d’aprendre a controlar les emocions. potser els i les portaveus han de tenir la 
capacitat de ser capaços d’entonar la veu de determinada manera a la ràdio o 
d’entrar a la televisió amb una determinada actitud. 

Aquests són els consells bàsics que jo dono per fer periodisme.

Finalment, em queda dir-les que hi ha un sentit comú en els i les periodistes i 
tots i totes ens adonem de quan algú fa demagògia. 

Ens hem de creure allò que estem presentant per a poder tenir credibilitat 
en el nostre discurs, per que de la mateixa manera que descobrim als polítics 
demagogs, descobrim també a les persones “oenegeres” demagoges.

Ahir parlàvem de la necessitat d´introduir el tema de gènere en els plans 
d’actuació per tal de rebre diners provinents de diferents organismes. Amb això 
ens enfrontem moltes vegades al concepte de buit de continguts, ja que en 
molts casos el fet de rebre diners, ofega en molts casos el que en realitat hauria 
de ser un projecte i un discurs molt preparat i amb molta consciència.

S´ ha de fer autocrítica i s´ha de fer entendre que no estem salvant al món, tot 
i que ens faci molt mal veure certes coses sinó que en realitat treballem per 
intentar canviar situacions.

*Comença l´exposició de les dinàmiques de grup. (integres al DVD)
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Hoy es el cumpleaños de su hijo y lo 
extraña más que nunca. ¿Han llegado los 
resultados del análisis de sangre que se 
hizo hace diez días? El viernes estuvo en 
una fiesta con las compañeras del trabajo 
y bebió demasiado... Le encanta cocinar 
fríjoles y saborear los recuerdos que le 
trae cada cucharada. Ayer trabajó mucho. 
No puede evitarlo, aunque sabe que 
no le conviene, echa de menos a aquél 
chico... ¿Colesterol alto? ¡Imposible! Ella 
no come grasas. Por cierto, la semana 
pasada se compró una camisa que le hace 
una cinturita ideal. Sí, no va a negarlo, 
reconoce que fuma demasiado... Quizás 
le convendría una revisión ginecológica, 
hace ya nueve meses que se hizo la 
última. Calcula que en un año y medio ya 
tendrá ahorros suficientes para montarse 
una peluquería en su país. 

Historias de vida. Como las tuyas, como 
las mías, como las de todas. Mujeres, 
madres, amantes, abuelas, amigas, hijas 
y trabajadoras. Algunas, del sexo.

Venden sexo. Hay hombres y alguna que 
otra mujer que lo compran. La palabra 
puta inevitablemente pone en juego 
todos los parámetros sociales, culturales 
y sobretodo morales que hemos ido 
asimilando a lo largo de nuestra vida. 

El debate sobre el trabajo sexual es 
complejo en sí mismo  y  la heterogeneidad 
tan importante de situaciones aún lo 
dificulta más.  La única forma de poder 
acercarnos a una realidad tan diversa 
es desfragmentando el fenómeno y 
personalizándolo. 

El Programa Carretera se inició en el año 
1997 y está co-financiado por el Plan de 
prevención del Sida del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya y por 
la Corporació de Salut del Maresme i la 
Selva. Basa su actividad en el contacto en 
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el propio medio de trabajo de las mujeres 
(locales de sexo comercial, carreteras y 
pisos).  

El Programa Carretera orienta su 
proyecto hacia una mejora de la calidad 
de vida.   Desde una visión integral de 
la salud, ofrece y facilita el acceso a los 
servicios sociosanitarios de la zona y  
acompaña a las mujeres en sus procesos 
vitales, promoviendo su autonomía y 
empoderamiento.

La buena aceptación del programa (384 
mujeres atendidas en el año 2009 y más 
de 5000 desde el año 1997) ha permitido 
al equipo poder compartir el dia a dia con 
las mujeres,  disfrutando del intercambio 
de saberes.

HISTORIAS DE PUTAS, HISTORIAS DE TODAS

PROGRAMA CARRETERA

Hace casi 20 años que me 
enfrenté a mi primer trabajo 

periodístico sobre sida. 
Entonces, trabajaba en el 

periódico cubano Juventud 
Rebelde y eran los tiempos 

en que apenas se hablaba 
del tema en los medios de 

comunicación cubanos. 
Siguiendo de alguna manera 
la tendencia internacional, la 

prensa impresa y la televisión 
le colocaba una tira negra 

sobre los ojos a cada persona 
seropositiva que entrevistaba, 

sólo en ocasiones muy 
especiales.

Camino a lo que sería uno de 
esos momentos que propician 
un giro radical en la vida de 
una persona, en este caso 
de una periodista, recuerdo 
que, contra todo el prejuicio y 
desconocimiento sobre el virus 
de inmunodeficiencia humana 
(VIH) que existía en aquella 
época, un grupo de amigas nos 
dijimos que si lo íbamos a hacer 
tendría que “ser de verdad”. Y 
así, junto a mi colega Dixie Edith 
–entonces estudiante de periodismo- y dos sicólogas del equipo 
de investigaciones de JR, iniciamos una cobertura que, me atrevo a 
asegurar, fue única en la prensa cubana de inicios de los años 90’s.

La primera diferencia radicó en que nuestra principal fuente de 
información no fue, como era la norma, las autoridades sanitarias, 
sino personas seropositivas que habían acabado de formar lo que 
todavía hoy es conocido como el Grupo de Prevención Sida, además 
de varios especialistas del Centro Nacional de Educación para la 
Salud y del sanatorio de Santiago de las Vegas, único que existía en 
el país en aquel entonces y donde eran internados todos los casos de 
VIH/sida detectados en el país.

Aquella especie de alianza generó trabajos periodísticos que, sin 
olvidar la prevención o las garantías del programa cubano de 
respuesta a la epidemia, pusieron a hablar a personas portadoras del 
virus desde sus realidades, inquietudes, necesidades y demandas. 
Entre los aportes más significativos recuerdo que Juventud Rebelde 
publicó un amplio reportaje sobre la vida sanatorial, sus ventajas y 
desventajas, incluyendo los resultados de una amplia encuesta a las 
personas seropositivas allí internadas.

A esto se sumó un trabajo de página central que incluía, por primera 
vez en Cuba, nombres y apellidos de las personas seropositivas, 
fotos sin parches negros sobre los ojos, e historias que partían de 
lo personal para plantear el derecho a amar a cualquier persona, 
independientemente de su condición serológica, y la necesidad 
y posibilidad real de seguir siendo útiles a la sociedad; en otras 
palabras, integrarse a ella en lugar de aislarse en un sanatorio.

Pasado tanto tiempo no logro recordar si en ese momento 
teníamos plena conciencia de que, de alguna manera, estábamos 
contribuyendo a cambiar las cosas o, sencillamente, lo asumimos 
como un proceso que creíamos justo y en el que el periodismo tenía 
algo que aportar si debía cumplir su función social. En cualquier 
caso, lo importante es que el periódico acogió aquella propuesta 
como suya, y aunque hubo polémicas sobre alguno de los trabajos, 
todos se publicaron y marcaron una diferencia. Viéndolo desde una 
perspectiva más personal, todavía hoy, ese es uno de los momentos 
de mi vida profesional que recuerdo con más cariño y orgullo.

Periodismo responsable

Algo importante comprendí tras mi primera conversación con 
personas seropositivas a inicios de la pasada década. El tema del 
VIH/sida no se puede enfrentar desde el desconocimiento, como 
suele suceder tan a menudo en nuestro medio. No se trata de estar 
al tanto de cada avance científico –algo que, además, resultaría casi 
imposible-, pero sí hay que tener una información básica y el dominio 
de determinados conceptos y términos, algunas de las cuales están 

en sistemático movimiento: lo que ayer pareció bien, hoy ya no lo 
es más.

El periodismo no puede estar ajeno a esos procesos porque no se 
trata de comunicar bien por el simple hecho de hacerlo. En el caso del 
VIH/sida estamos hablando de personas inmersas en una epidemia 
que tiene dimensión humana, cultural y social, que involucra algo tan 
íntimo como su sexualidad, y que, desde el momento de su aparición, 
fue “demonizada”. Así, lo que puede parecer sólo un término mal 
usado, se puede convertir en una manera de estigmatización, 
inconsciente, pero estigmatización igual. El periodismo genera 
estado de opinión y también actitudes; la responsabilidad del 
periodista pasa por nunca olvidar esa dimensión.

Sin embargo, todavía hoy, a más de dos décadas de la detección 
del primer caso en Cuba, un número importante de periodistas y 
comunicadores siguen sin saber diferenciar lo más elemental: ser 
seropositivo al VIH y ser enfermo de sida. Esta desinformación de 
esencia suele marcar el inicio de cada entrevista o reportaje, sobre 
todo en la televisión y la radio, donde la palabra sale espontánea y 
no pasa por los filtros de edición de la prensa escrita. El riesgo, como 
ya se ha planteado en Género y Comunicación con anterioridad, 
refuerza la relación VIH=sida=muerte.

Más allá de los términos, está la forma en que se presenta a la 
comunidad seropositiva, cómo se le trata, cómo se interactúa con 
ella y, también, las imágenes y mensajes que se transmiten, muchas 
veces con las mejores intensiones. Mientras la lástima – en lugar 
de la comprensión- se perpetúa como forma de solidaridad, las 
coberturas periodísticas y anuncios de prevención suelen mostrar 
personas blancas, citadinas, bien vestidas y jóvenes, imágenes que 
crean falsas expectativas en determinados grupos sociales y etarios, 
limitan el alcance de los mensajes y siguen escondiendo no pocos 
condicionantes que pueden aumentar el riesgo ante el VIH.

Mirando atrás, recordando aquellos tiempos de Juventud Rebelde, 
y siguiendo de cerca lo que se publica a diario, cabría la pena 
preguntarse si no es hora de que la prensa sume al tema de la 
prevención, al uso del condón y las conductas de riesgo, toda la 
multiplicidad de aristas de la estigmatización por VIH/sida. Con un 
abordaje generalmente limitado a la vinculación entre estigma, VIH 
y homosexualidad y al trato interpersonal, se impone ir más allá, 
escuchar las experiencias de las personas seropositivas, comprender 
que no todo es “color de rosa” como es tan cómodo imaginarse 
y que, en nuestra sociedad, a pesar de las garantías creadas, se 
sigue estigmatizando y discriminando a muchas de estas personas, 
quizás no a nivel comunitario, pero sí cuando necesitan acceder a 
determinados servicios y sectores sociales.

PERIODISMO Y VIH/SIDA: DEL CONDÓN AL ESTIGMA
Por Dalia Acosta*

*Periodista, corresponsal en Cuba de Inter Press Service (IPS) desde 1995 y colaboradora de SEMlac desde 1992. Entre 1987 y 1994 trabajó en los periódicos Granma y Juventud Rebelde. Ha participado 
en equipos de investigación periodística sobre diversidad sexual, prostitución femenina y masculina, VIH/sida y violencia de género. Premio Nacional de Periodismo 26 de julio por una investigación 
sobre la comunidad rockera cubana, realizada junto a la periodista Dixie Edith, y Premio Tina Modotti, por la mejor historia de prensa sobre el aporte de la mujer en la formación de la identidad 
nacional. Coautora del libro Fotos de Cuba (IPS, 2009).

Font: http://periodistasdegenero.org/2009/11/19/periodismo-y-vihsida-del-condon-al-estigma/

La dueña señala un condón usado 
junto a su tienda de bolsos. Esta 

vendedora, que opta por el anonimato, 
trabaja en La Boqueria, el mercado 
más célebre de Barcelona y uno de 

sus principales atractivos turísticos. 
Lo primero que tiene que hacer 

cada madrugada cuando abre es 
deshacerse de los restos que han 

dejado noches muy movidas: el 
mercado de comestibles se convierte 

cuando se hace oscuro en "una casa 
de citas" según el presidente de los 

tenderos, Manel Ripoll. Las prostitutas 
prestan sus servicios, por escasos 20 

euros, entre las columnas que rodean 
la Boqueria, que ofrecen un escondite 
muy precario de La Rambla adyacente 

y siempre abarrotada de turistas.

En esos porches se refugian, entre carteristas 
y vagabundos que duermen, las prostitutas 
más degradadas de la ciudad, aquellas que 
no disponen de un piso para trabajar o que no 
pueden competir en las inmediaciones del Camp Nou, el otro foco 
clásico de prostitución en Barcelona, junto al Raval. Jóvenes africanas 
-muchas víctimas de la explotación- y, especialmente, travestidos 
latinoamericanos aprovechan los muchos recovecos oscuros y 
escondidos de la zona sur del Raval.

Y eso que la Boqueria es "una zona donde el tránsito de alimentos 
es continuo, por lo que las condiciones de salubridad tienen que 
ser óptimas". No fue uno de los vendedores quejumbrosos quien 
resumió de forma tan certera el problema, sino Carles Martí. Era 2003 
y ejercía de edil del distrito de Ciutat Vella. El hoy primer teniente de 

alcalde de Barcelona anunció entonces que cerraría los porches de 
noche, y le aplaudieron los comerciantes.

Seis años y una ordenanza cívica después no ha cambiado nada 
en ese lugar. Los políticos municipales siguen dándole vueltas a la 
norma, que prevé multas para quien ofrezca y demande sexo en 
la calle. Mientras discuten si ahora debe regular la libertad de los 
paseantes a vestirse como quieran, la ordenanza fracasa noche tras 

noche en La Rambla.

"Es vergonzoso. Las niñas hacen de todo entre las columnas y los 
camiones de mercancías", dice la dueña de un puesto de quesos. A 
media mañana, entre turistas despistados y comerciantes ajetreados 
aún se ve alguna jeringuilla junto a la terraza de algún bar. Y cuando 
los puestos cierran, aún quedan embalajes de preservativos por los 
rincones. "Es mi desesperación como presidente", se lamenta Ripoll.

Poco puede hacer ante este panorama la encargada de hacer cumplir 
la ordenanza, la policía local. Un portavoz cuenta que las prostitutas 
se van a otras zonas del barrio cuando las persiguen en La Rambla. Y 

vuelven a esa vía cuando las van a buscar allí. Así 
indefinidamente.

"No se puede atacar el fenómeno con presión 
policial", opina Eva Fernández, presidenta 
de la Federación de Asociaciones de Vecinos 
de Barcelona: "Hasta que no se regularice la 
prostitución no vemos ninguna posibilidad de 
influir de forma efectiva en el fenómeno", explica. 
Hasta entonces, prosigue, habrá prostitutas en 
la calle.

Así que ni ordenanzas ni policías. Hacer 
posible que las prostitutas puedan constituir 
"cooperativas" para habilitar "espacios 
autogestionados" y escapar así de la precariedad 
es la receta que propone Fernández. "El problema 
es que la normativa municipal hace muy difícil 
abrir un local de este tipo en el Raval", añade.

Y eso que en el barrio los hay y los ha habido. Los 
evocó en su obra Manuel Vázquez Montalbán, 
que creció allí, los retrató Josep Maria de Sagarra, 
que se adentró en la zona durante su juventud 
burguesa, y los recuerda Maria Casas, presidenta 
de la asociación de vecinos Taula del Raval. "Antes 
había meublés y bares con un reservado, y esas 
mujeres convivían con los vecinos", narra.

Aún se ve alguna de esas viejas trabajadoras 
por la calle de Robadors, pero ya hace tiempo 

que la mayoría ha sido sustituida por las jóvenes 
inmigradas, que no sólo se prostituyen, sino que también roban y se 
pelean entre ellas por los clientes. "Es su cuerpo y pueden decidir qué 
hacen con él. Se debe diferenciar entre ese derecho de las personas 
y el incivismo, la violencia y la agresión", dice Casas, que también 
reclama espacios para que estas trabajadoras puedan abandonar 
la calle.

Otras soluciones al problema pasan por el urbanismo. "Estaría muy 

Sexo de pago en plena calle junto al mercado de La Boqueria
Comerciantes y vecinos de Barcelona protestan ante el ejercicio de la prostitución en la zona 
BERTRAN CAZORLA | Barcelona 01/09/2009

bien dar más licencias para tener una zona de terrazas, como en la 
plaza Reial", apunta Oti Pérez. Tiene uno de los pocos restaurantes 
que hay en los porches y se ve obligada a cerrar cuando anochece y 
las prostitutas y los ladrones se adueñan de la zona.

Sin entrar en esa posibilidad, el Ayuntamiento señala ahora que 
afrontará el problema cuando reforme la plaza de la Gardunya. Este 
espacio al que todos los edificios colindantes dan la espalda y que 
alberga un aparcamiento será objeto de la última gran intervención 
de las que ha sufrido el Raval en los últimos decenios. La reforma 
ha arrancado este año, y deberá acabarse en 2012. Ripoll confía 
en que entonces se atienda su demanda de cerrar los porches. 
Mientras tanto, los comerciantes deberán seguir rociando con agua 
y lejía el suelo cada mañana, antes de transportar a sus tiendas los 
comestibles.

Cuatro años de fracaso
- Diciembre de 2005. La ordenanza cívica de Barcelona se aprueba 
en diciembre de 2005 y entra en vigor en enero de 2006. Prohíbe 
la mendicidad, la venta ambulante y todo tipo de actos incívicos. 
La prostitución callejera está prohibida si supone una invasión del 
espacio público o se produce a menos de 200 metros de un colegio. 
Las sanciones previstas por ofrecer o pedir sexo en la calle son de 
entre 300 y 750 euros para el cliente y para la prostituta.

- Enero de 2006. Montserrat Tura propone en enero de 2006, siendo 
consejera de Interior, regular "los servicios sexuales a cambio de 
remuneración". La prostitución sólo sería posible en locales con 
licencia, gestionados por las propias trabajadoras en régimen de 
autogestión o en establecimientos alquilados a terceras personas. 
Los clientes estarían obligados a utilizar preservativos y los meublés 
llevarían registro del carnet de identidad de los clientes. El proyecto 
queda en nada por falta de acuerdo dentro del propio tripartito.

- Junio de 2006. A los seis meses de la entrada en vigor de la ordenanza, 
el Consistorio hace un primer balance. Se habían impuesto 2.030 
sanciones por prostitución; 760 fueron para prostitutas sancionadas 
por ofrecer sus servicios a menos de 200 metros de un centro escolar; 
518 clientes fueron multados por demandar los servicios. La mitad 
de los clientes pagó la multa en el acto. Sólo 23 sanciones eran por 
la realización del acto sexual en la calle. Estas multas oscilan entre 
1.500 y 3.000 euros.

- Datos de 2007. En 2007, último ejercicio del que hay datos, el 
Ayuntamiento barcelonés impone 2.937 sanciones por ejercer la 
prostitución en la vía pública; 874 recaen en clientes. También se 
impone un centenar de sanciones por ir desnudo, a partir de una 
denuncia ciudadana ya que la ordenanza no lo prohíbe y se recurre a 
multar por ofender las convicciones y pautas sobre la convivencia.

- Diciembre de 2007. En 2004, el Consistorio dio cuatro años a los 
prostíbulos para que se adaptasen a la nueva norma de burdeles. 
En diciembre de 2007, les concede una moratoria de un año. Hay 
entonces 202 prostíbulos: 176 no han hecho obra alguna y 26 se han 
adaptado a la normativa municipal. En ellos trabajan 4.000 personas 
y se estima en 20.000 el número de prostitutas repartidas entre los 
locales, pisos y la calle. Un año más tarde, en diciembre de 2008, 
anula la ordenanza por la imposibilidad de hacerla cumplir. Sólo 
rige para los locales de nueva creación. Los antiguos basta con que 
soliciten la licencia, en el caso en que carecieran de ella. La nueva 
normativa de prostíbulos lleva al cierre de 18 meublés; 13 lo hacen 
de forma voluntaria al recibir la notificación de que no tienen licencia 
y 5 son precintados. A otros 14 se les abre expediente por idéntico 
motivo. 
La ordenanza municipal obliga a los locales de alterne a no lindar con 
pisos de vecinos y estar lejos de centros de enseñanza, instituciones 
públicas e iglesias.

Madrid.- El mercado de La Boquería, de Barcelona, cambia de cara 
por la noche: se convierte en un comercio del sexo. Hoy, el diario 
'El País' ha publicado una serie de fotografías que muestran cómo y 
dónde se llevan a cabo los actos de prostitución: en plena calle, con 
jóvenes en su mayoría africanas y travestidos latinoamericanos y por 
sólo 20 euros. 

Esto es así desde hace años y, pese a las quejas y denuncias de 
comerciantes y vecinos, ni el Ayuntamiento ni la oposición han 
conseguido erradicarlo, ya que las 
leyes aprobadas para ello han resultado 
inútiles.

Ya en 2005 se aprobó la ordenanza 
cívica de Barcelona que prohíbe la 
mendicidad, la venta ambulante y todo 
tipo de actos incívicos. La prostitución 
callejera está prohibida si supone 
una invasión del espacio público o se 
produce a menos de 200 metros de un 
colegio. En diciembre de 2008 se anuló 
la ordenanza por la imposibilidad de 
hacerla cumplir.

Los comerciantes ya no saben qué hacer. 
Cada mañana tienen que limpiar todos 
los restos (preservativos y jeringuillas) 
que han dejado las prostitutas y sus 
clientes la noche anterior. Estos ya no 
se esconden, practican sexo en los 
soportales de La Boquería sin importarle 
quién pase o quién pueda verlos. Los 
vecinos se sienten hartos e indefensos 
ante el panorama y consideran que 
la única solución sería recuperar los 
burdeles.

Así lo asegura Eva Fernández, presidenta 
de la Federación de Asociaciones de 

Vecinos de Barcelona. "Hasta que no se regularice la prostitución 
no vemos ninguna posibilidad de influir de forma efectiva en el 
fenómeno". "El problema es que la normativa municipal hace muy 
difícil abrir un local de este tipo en el Raval", añadió Fernández.

Los vecinos sólo pueden lamentarse. "Es vergonzoso. Las niñas hacen 
de todo entre las columnas y los camiones de mercancías", afirma la 
dueña de un comercio preguntada por 'El País'.

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/6534/sexo-en-barcelona-el-pais-fotografia-las-calles-de-la-boqueria

Sexo en Barcelona:  
‘El País’ fotografía las calles de La Boquería
Las prostitutas y los clientes mantienen relaciones a la vista de todos LVL. martes, 01 de 
septiembre de 2009, 11:41

Fotografías de prostitutas con sus 
clientes en La Boquería de Barcelona, 

tomadas por Edu Bayer y publicadas 
en ‘El Páis’.

DOSSIER DE TREBALL 
Quin tipus d’informació volem?
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En los alrededores del mercado de la Boqueria, se 
producen a lo largo de la noche encuentros entre clientes 
y prostitutas. Foto: Edu Bayer (El País)      
El diario del grupo Prisa, El País, denuncia la prostitución ilegal en 
plena calle junto al mercado de La Boqueria. En los porches del 
mercado se refugian, entre carteristas y vagabundos que duermen, 
las prostitutas más degradadas de la ciudad, aquellas que no 
disponen de un piso para trabajar o que no pueden competir en las 
inmediaciones del Camp Nou, el otro foco clásico de prostitución 
en Barcelona, junto al Raval. Jóvenes africanas -muchas víctimas 
de la explotación- y, especialmente, travestidos latinoamericanos 
aprovechan los muchos recovecos oscuros y escondidos de la zona 
sur del Raval.
El reportaje va acompañado de diversas fotos tomadas, precisament 

en el mercado, la noche del pasado sábado por uno de los fotógrafos 
del diario, Edu Bayer. Y eso que la Boqueria es "una zona donde el 
tránsito de alimentos es continuo, por lo que las condiciones de 
salubridad tienen que ser óptimas". No fue uno de los vendedores 
quejumbrosos quien resumió de forma tan certera el problema, sino 
Carles Martí. Era 2003 y ejercía de edil del distrito de Ciutat Vella. El 
hoy primer teniente de alcalde de Barcelona anunció entonces que 
cerraría los porches de noche, y le aplaudieron los comerciantes.

Seis años y una ordenanza cívica después no ha cambiado nada 
en ese lugar. Los políticos municipales siguen dándole vueltas a la 
norma, que prevé multas para quien ofrezca y demande sexo en 
la calle. Mientras discuten si ahora debe regular la libertad de los 
paseantes a vestirse como quieran, la ordenanza fracasa noche tras 
noche en Les Rambles.

‘El País’ denuncia la prostitución en Barcelona
Un reportaje muestra el sexo de pago en plena calle junto al mercado de La Boqueria

http://mas-ediciones.e-noticies.es/barcelones/el-pais-denuncia-la-prostitucion-en-barcelona-32205.html

En los alrededores del mercado de la Boqueria, se producen a lo largo de la noche encuentros entre clientes y 
prostitutas. Foto: Edu Bayer (El País)

Muchos de los que seguimos creyendo necesaria la lectura del 
diario El País, pues con todas sus servidumbres y deficiencias nos 
sigue pareciendo un periódico profesionalmente competente, no 
dábamos crédito ayer a la exhaustiva 
información gráfica que ese 
diario desplegó bajo el títular 
Prostitución en La Boquería. Por 
supuesto, nuestra perplejidad 
no ponía en cuestión la más 
que evidente veracidad de las 
imágenes, sino el hecho de que 
un álbum tan manifiestamente 
amarillista de instantáneas 
apareciera en el periódico 
menos llamado a la utilización 
de semejante contenido como 
carnaza sensacionalista.

Además de anunciar en portada 
el reportaje, el periódico daba en 
sus páginas interiores una muy 
detallada cobertura gráfica del 
comercio sexual entablado entre 
prostitutas y clientes a la luz del 
día en uno de los más céntricos 
y turísticos lugares de Barcelona. 
Que sepamos, nunca ningún 
rotativo diario en España mostró tan a las claras una fotografías tan 
sumamente explícitas que habrían sorprendido incluso en otras 
publicaciones más llamadas a ese tipo de información. 

¿Qué está ocurriendo en el diario El País para que la dirección de ese 
medio se deje arrastrar por una amarillismo tan descarado como 
improcedente con su trayectoria? ¿Acaso la pérdida de lectores de 
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la que dan cuenta los controles de difusión últimamente, unido 
al reciente retroceso accionarial de PRISA, pueden llegar a alterar 
hasta ese punto el equilibrado sentido profesional que siempre ha 
mantenido y distinguido al periódico en esa materia?

Lo cierto es que según refleja 
hoy El Confidencial Digital, 
ese reportaje ha levantado 
sarpullidos de rechazo entre 
los redactores del periódico. Se 
habla de una ola de contestación 
interna por lo que algunos de 
sus más cualificados redactores 
consideran una búsqueda del 
morbo y la audiencia a cualquier 
precio, impropia de la tradición 
que representa la cabecera del 
diario. Se llega a comentar incluso 
que a raíz de la publicación de 
este reportaje habrá un antes 
y un después en la historia del 
rotativo.

Como además tampoco se 
trata de un hecho noticioso 
singular, pues ese mismo 

tipo de información gráfica 
puede localizarse en cualquier otra gran ciudad del país -aunque 
posiblemente en lugares menos frecuentados-, se ha llegado a 
barajar la posibilidad de que este reportaje pueda costarle el cargo 
al director del periódico, Javier Moreno. La trayectoria iregular del 
diario en los últimos tiempos y las protestas de los suscriptores 
más antiguos ante el explícito álbum sexual de La Boquería quizá lo 
determinen en un futuro más o menos próximo.

http://www.diariodelaire.com/2009/09/prostitucion-en-la-boqueria-el-pais-mas.html

Ayer debatimos en Utoi sobre las controvertidas fotos publicadas en 
El País de las prostitutas que trabajan en los alrededores del Mercado 
de la Boquería de Barcelona. Durante varias horas se convirtieron en 
el contenido más visto en la edición electrónica del diario. Muestran 
de forma muy explícita a estas mujeres practicando sexo con clientes 
en plena calle. Ante la polémica y el interés suscitado por estas 
imágenes, hemos hablado con su autor, el fotógrafo Edu Bayer. 

 Este reportero gráfico, que trabaja para varios medios y realiza 
reportajes por todo el mundo, está muy sorprendido con la acogida 
que han tenido las imágenes: "Nunca me ha pasado que al volver 
de Ruanda me haya llamado tanta gente para felicitarme por unas 
fotos como ahora (...) Incluso me han llamado de fuera de España 
para comprármelas". Nos cuenta que el reportaje ha sido un encargo 
de los redactores del diario —la información escrita la firma Bertran 
Cazorla en la edición catalana de El País—. De hecho, no son las 
primeras fotos que publica en este periódico. Hace poco también 
vimos imágenes suyas ilustrando un artículo sobre los carteristas que 
operan en la playa de la Barceloneta.

Al preguntarle si las prostitutas tenían conocimiento de que estaba 
realizando las fotos, nos explica que no, y que las disparó con 
teleobjetivo a una distancia de unos 15 metros. Para él "las fotos sólo 
enseñan gente follando en la calle, no hay denuncia en ellas (...), todo 
este debate está muy politizado".

No obstante, señala que "una de las pegas que le veo a este reportaje 
es que me hubiera gustado contar la historia de las chicas", pero 
matiza que "los diarios no son un libro" y que, pese a que el tema 
podría haberse tratado con más profundidad, "lo más fácil hubiese 
sido no hacer nada". El reportaje —que en principio le pareció 
un "encargo fácil"— lo realizó en tres días. Pese a que las fotos 
publicadas son bastante explícitas, Bayer cuenta que sólo se han 
publicado la mitad de las que entregó. Entre las que se han quedado 
en el archivo "hay cosas más fuertes".

"Las fotos sólo enseñan gente follando en la calle, no hay denuncia en 
ellas (...), todo este debate está muy politizado".
En su opinión, el tema ha tenido una gran repercusión por el 
contenido sexual de las fotos, porque "las fábricas de noticias que 
son los gabinetes de prensa de los partidos están paradas en agosto", 
y por la importancia que les ha dado El País. En la edición de Cataluña 
aparecieron en portada y el artículo tuvo una extensión de tres 
páginas. En elpais.com, a pesar de tratarse de un tema local, apareció 
destacado en portada durante varias horas.

Fotoperiodismo de teleobjetivo
Según cuenta, algunos han insinuado que las fotos eran un montaje 
y otros preguntaban si habían sido realizadas de día. Pero lo cierto 
es que parte del éxito que han cosechado estas imágenes se debe a 
su gran calidad técnica. Bayer cuenta que fueron realizadas con una 
cámara de última generación Canon EOS 5D Mark II. Para fotografiar 
esas sórdidas escenas que se desarrollaban en la penumbra, ajustó 
la sensibilidad a 2.500 ISO, abrió el diafragma del teleobjetivo todo 
lo que le fue posible, y disparó con una velocidad de obturación de 
sólo 1/5.

Hace unos cuantos años, hacer unas fotos como éstas hubiese sido 
impensable con los equipos que existían. Las famosas fotos de las 
fiestas en la Villa de Berlusconi son otra buena prueba reciente de lo 
que podría llamarse 'fotoperiodismo de teleobjetivo'.

La demanda de esta clase de fotos provoca que se fabriquen equipos 
con ópticas cada vez más refinadas, sensores y procesadores de 
imágenes que captan hasta el último detalle en escenas que se 
desarrollan en la oscuridad, o estabilizadores de imagen que ayudan 
al pulso del fotógrafo para que ninguna foto aparezca 'movida'. Todo 
ello para que cada vez sea más complicado rehuir la mirada de un 
reportero.

De Ruanda a la Boquería: 
“Me hubiera gustado contar la historia de las chicas”
- Hemos hablado con Edu Bayer, fotógrafo de las polémicas imágenes de El País.
- Muestran a prostitutas teniendo sexo con clientes en pleno centro de Barcelona 

Por RAMÓN PECO (SOITU.ES) Actualizado 03-09-2009 13:28 CET

http://www.soitu.es/soitu/2009/09/02/fotografia/1251907221_216438.html

De la terrible, insalubre y denigrante 
situación en la que está sumido 
el entorno del mercado de 
La Boquería estaba enterado, 
prácticamente todo Barcelona, salvo 
las autoridades que, finalmente, 
han intervenido vigilando la zona 
para calmar a los vecinos, en pie de 
guerra contra la prostitución desde 
hace al menos seis años.
Lástima que hayan tenido que ser 
unas fotografías desagradables 
pero ciertas las que hayan movido 
a la acción política y policial. 
Deberían haber sido las reiteradas 
denuncias de los afectados motivo 
más que suficiente para lograr 
atención y soluciones.

Ahora, esas fotos publicadas por 
el diario El País se están viendo 
cuestionadas. ¿Por qué? ¿Por 
cumplir con su función informativa?, 
¿por resultar desagradables y 
obscenas?, ¿porque evidencia la 
dejadez de las autoridades? Gracias 
a estas fotografías el escándalo ha 
pasado a ser conocido y comentado 
en todo el país, y lo más importante, 
ha pasado a formar parte de la 
agenda política y policial.

A este respecto El País, periódico 
que levantó el caso, en su 
editorial del día cuatro exponía: 
“Un deterioro -el de la zona- ante 
el que las tres administraciones 
concernidas han actuado hasta el momento con una imperdonable 
pasividad: el Consistorio, al dictar en 2006 una ordenanza contra la 
prostitución callejera que apenas ha hecho cumplir; el Gobierno, 
competente en materia de extranjería, con su escasa diligencia en 
la lucha contra las mafias; y la Generalitat, responsable del orden 
público en Cataluña, al no garantizar una mayor presencia policial 
en la zona, aunque sólo fuera con propósitos disuasorios. Dispositivo 
que las autoridades catalanas pudieron activar tiempo atrás, pero 
sólo lo han hecho a remolque de los acontecimientos, ante el 

escándalo desencadenado por 
las fotografías de la Boquería”.

Sí, las imágenes son sórdidas 
pero informan, denuncian y 
alcanzan su misión. Por tanto, 
a pesar de su desagradable 
temática explícita, han cumplido 
con el cometido de informar al 
ciudadano y evidenciar la falta de 
implicación de los responsables 
políticos y administrativos. Y 
de paso han conseguido un 
par de noches de limpieza y 
tranquilidad. ¿Se quedará en 
anécdota hasta que se olviden 
las fotos o surjan otras en otra 
localidad?

Como dice Milagros Pérez Oliva, 
defensora del lector de El País, en 
su tribuna de hoy “en cuestiones 
de violencia o sexo es difícil 
fijar una frontera precisa entre 
rigor y sensacionalismo”. Pero 
nadie puede dudar del valor 
informativo de las imágenes 
porque éste resulta evidente. De 
nada nos sirve silenciar lo que 
incomoda si lo que buscamos 
son soluciones para esa verdad. 
El auténtico debate no está en las 
imágenes en sí sino en qué hacer 
con la prostitución, sus mafias, 
los clientes, las meretrices, su 
posible regularización y mejoras 

sanitarias… En definitiva, pasa 
por el deseo formal de buscar soluciones a esta realidad incómoda.

Y en verdad debe ser incómoda, salvo para los vecinos que la sufren 
-sin entrar a fondo en otras cuestiones como las mujeres que la 
padecen en sus propias carnes-, si damos cuenta de la detención del 
fotógrafo de El Mundo, Christian Maury, el día cinco, cuando éste se 
encontraba fotografíando la redada policial.
“El resto de las fotografías objeto de la discordia se encuentran en el 
siguiente enlace, y sí, son desagradables.”

Prostitución en el Mercado de la Boquería: 
no es sensacionalismo sino información
6 Septiembre 2009 por eldiapason 

http://eldiapason.wordpress.com/2009/09/06/prostitucion-en-el-mercado-de-la-boqueria-no-es-sensacionalismo-
sino-informacion/

Vecinos y comerciantes de la zona de La 
Boqueria (Barcelona) piden que las autoridades 
pongan freno a la prostitución ante el 
incremento de esta práctica en la calle, que 
provoca escenas de sexo en los soportales de 
las viviendas y en el conocido mercado de La 
Boqueria, en el distrito de Ciutat Vella. 

Jordi Monter, vecino y comerciante del barrio, 
explica que la prostitución es "sólo una 
pequeña parte de lo que se puede encontrar 
por la zona en plena noche". Además, consideró 
que este tema "es una vergüenza" y que "da 
mala imagen a la ciudad". 

Según este hombre a las "cuatro de la mañana se puede ver cualquier 
cosa en el barrio" y aseguró que muchas de las mujeres que practican 
esta actividad son "jóvenes inmigrantes negras que salen en busca 
del cliente".

Asimismo pidió a las autoridades municipales que se "aumente la 
vigilancia policial" para evitar que las prostitutas salgan cada noche a 
practicar sexo en plena calle.

"Prostitutas y clientes utilizan durante la noche 
cualquier esquina para practicar sexo", por 
lo que los alrededores de La Boqueria se han 
convertido en "un prostíbulo en medio de la 
calle", apuntó enfadado otro vecino. 

Por su parte, el presidente de la Asociación 
de vecinos y amigos y comerciantes de La 
Rambla, Manuel Ripoll aseguró que cuentan 
con todo el apoyo del Ayuntamiento, pero 
que la solución pasa por "cerrar el mercado 
de otra manera". Según Ripoll, esta situación 
daña gravemente la imagen pública, no sólo 
del "mejor mercado del mundo", sino también 

"de la ciudad de Barcelona". 

Desde la Asociación, exigen que "se cierre el mercado con vidrio 
en lugar de vallas para garantizar la seguridad durante la noche", 
puntualizó Ripoll en la sede de los comerciantes. Desde hace años 
el Ayuntamiento aprobó una ordenanza municipal que obliga a 
controlar la prostitución y que ha permitido interponer más de dos 
mil sanciones el año pasado.

LOS COMERCIANTES, HARTOS
Vecinos de La Boqueria piden más seguridad para combatir la prostitución callejera. Europa Press. Barcelona, 
01.09.2009 | 21:32 h. 

http://www.antena3noticias.com/PortalA3N/Vecinos-Boqueria-piden-mas-seguridad-para-combatir-prostitucion-
callejera/8146909_21

Prohibir o regular. Luchar contra la prostitución -como en Suecia- o 
tratar de gestionar el que es conocido como el oficio más viejo del 
mundo -como en Holanda-. Esas dos opciones dividen los ánimos 
en todas las ciudades y Estados que han afrontado el problema. 
Barcelona trata de erradicar el negocio del sexo en la calle con una 
ordenanza cívica que prevé multas para quien ofrezca o demande 
sexo en la calle. Y que se ha demostrado completamente incapaz 
de lograr su objetivo. En eso coinciden los vecinos del Raval, los 
comerciantes de la Boqueria y las trabajadoras sociales que se ocupan 
de ayudar a las prostitutas. La opción para todos ellos está clara: para 
afrontar los problemas de convivencia que supone la 
prostitución, hay que regular las condiciones y los 
lugares en los que se ejerce.

Las instituciones tiran la toalla en 
la lucha contra la prostitución en 

el Raval 

Sexo de pago en plena calle junto al 
mercado de La Boqueria 

El Gobierno evita el debate sobre la 
regulación de la prostitución 

"Es absurdo multar a las chicas de la 
calle", denuncia la ONG Àmbit Dona

Las cámaras de la Boqueria no 
sirven para evitar allí la actividad 

nocturna

Los abolicionistas creen que reglar 
la actividad perpetúa la opresión 

femenina
Algunos políticos, en sus despachos, aún se aferran a la ordenanza 
y dan vueltas a la posibilidad de reformarla. A pie de calles como 
la de las Egipcíaques, que, con su nombre, atestiguan la presencia 
de la prostitución en el Raval desde los orígenes de ese barrio, la 
preocupación es cómo hacer que esa actividad se lleve a cabo sin 
molestar.

"De toda la vida ha habido chicas trabajando aquí", explica Manel 
Ripoll. No dramatiza el fenómeno quien estaría más interesado en 
hacerlo: Ripoll preside la Asociación de Comerciantes de la Boqueria, 
aquellos que cada mañana han de lavar de condones usados la 
calle antes de abrir sus tiendas. Ripoll, cuya familia tiene un puesto 
en el mercado desde hace más de un siglo, tiene clara la solución a 
este problema concreto desde hace una década: cerrar los accesos 
al recinto de noche con una verja "de vidrio, no de rejas", subraya. 
"Eso nos facilitaría la vida a nosotros, pero el problema en las calles 
persistiría", concede, sin embargo, el comerciante.

¿Hay que poner entonces más policías? Los vecinos saben que por 
muchos agentes que haya, no serán suficientes, y lo mismo conceden 
los portavoces del propio cuerpo. ¿Cámaras de seguridad? Ya las hay 
en los porches de la Boqueria, y eso no impide que ese lugar sea uno 
de los focos donde las prostitutas practican el sexo en la calle.

Ripoll piensa en otra solución más global: las viejas "casas de citas". 
"Las chicas que trabajaban allí tenían que estar identificadas, y 
cada mes pasaban una revisión médica". Nada de ordenanzas 
prohibicionistas, pues. "La acción del Parlamento" es lo que se 
requiere según Ripoll. El último amago del Departamento del Interior 
de promover una regularización de la prostitución se abortó, sin 
embargo, a inicios de 2006, cuando la socialista Montserrat Tura era 
la consejera.

Y hay escépticos. "Cuando una sociedad reglamenta la prostitución, 
recluye a las mujeres y reconoce una actividad de violencia contra 
ellas que debería erradicarse", critica Charo Carracedo, portavoz de 
la Plataforma por la Abolición. "Lo que hay que hacer es deslegitimar 
a los prostituidores", añade, y remata: "Es infantil pensar que los 
espacios autogestionados funcionarían".
Pero no sólo Ripoll añora esos burdeles. También Maria Casas lamenta 
que el franquismo los cerrara y lanzase las prostitutas a la calle. "Antes 

había un pacto de respeto entre los vecinos y las chicas", rememora. 
Su madre ya vivía en un barrio en el que ahora Casas preside la 
asociación de vecinos Taula del Raval. Cree que hay que recuperar 
los espacios donde ejercer la prostitución fuera de la vía pública. "Y 
estaría bien que esos lugares se distribuyesen por toda la ciudad", 
apunta, un tanto harta de que en el Raval se concentre la mayor parte 
de la canallesca barcelonesa. A la regulación, que defiende también 
la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, añade Casas 
otra receta: sentar en una mesa a vecinos y prostitutas.

Coincide en subrayar esta necesidad de diálogo la trabajadora social 
Marcela Torres, de la ONG Àmbit Dona. Es la más combativa contra 
una ordenanza municipal que, cree, "ha supuesto un antes y un 
después en el trabajo de las chicas. Ahora su situación es mucho más 
precaria". Torres trabaja en una entidad que atiende a las trabajadoras 
del sexo desde hace 10 años, y denuncia las clausuras de locales y las 
persecuciones en la calle. "Es absurdo imponer una multa a una chica 
que ha de trabajar en la calle para ganarse la vida", añade.

Así que resume: "Hay pancartas pidiendo un barrio más digno. ¿Más 
digno para quién?" Para las prostitutas cada vez es más peligroso, 
opina, porque en lugar de regular se persigue su actividad.

Los problemas de Ciutat Vella 

Vecinos y tenderos reclaman regular la prostitución
Los afectados del Raval consideran que la ordenanza cívica ha fracasado 
BERTRAN CAZORLA - Barcelona - 02/09/2009

http://www-org.elpais.com/articulo/cataluna/Vecinos/tenderos/reclaman/regular/prostitucion/elpepiespcat/20090902elpcat_4/Tes

Una de las fotografías del 
reportaje Sexo de pago en 
plena calle junto al mercado 
de La Boquería, El País, 
01.09.09.
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Los vecinos y comerciantes del 
barrio del Raval que piden una 
solución frente al aumento de 

la prostitución, con zonas en 
las que el sexo se practica al 

aire libre, se toparon ayer con 
una frustrante respuesta de las 

administraciones. Todas ellas 
(Ayuntamiento, Generalitat y 

Delegación del Gobierno central) 
admiten su incapacidad para atajar 
el fenómeno, responsabilizan a las 

otras y recuerdan que la prostitución 
y el Raval llevan siglos cohabitando.

"No podemos ser la ciudad del sexo" 
Vecinos y tenderos reclaman regular 
la prostitución 
Luces y policía a la espera de 
actividad 
Sexo de pago en plena calle junto al 
mercado de La Boqueria 
La noticia en otros webs

El Ayuntamiento de Barcelona sostiene que aplica con rigor la 
ordenanza de civismo, en vigor desde 2006. Sus guardias urbanos, 
dice, identifican a las prostitutas -la mayoría, sin papeles- y las 
trasladan al Cuerpo Nacional de Policía, que posee las competencias 
en materia de extranjería. Si esas mujeres no acaban expulsadas y 
regresan, al cabo de unos días, a La Rambla y alrededores, ya no es 
cosa suya, sostiene.

La Delegación del Gobierno no entró ayer al trapo, pero subrayó: "las 
cosas no funcionan así" y que resulta imposible expulsar a mujeres 
"si no están bien identificadas". La Generalitat, entre tanto, intenta 
pasar de puntillas: los Mossos d'Esquadra se ocupan de la seguridad 
ciudadana, por lo que la polémica les resulta ajena.

Lejos de la arena política, los responsables de los tres cuerpos -que 
han participado en operaciones conjuntas- coinciden en que la gran 
dificultad de atajar una práctica que lastra la imagen de Barcelona 
como capital turística. Y remarcan que, en cualquier caso, la 
persecución policial "no es suficiente".

"La prostitución se metió en la ordenanza con calzador. Y fue un 
error, porque sin un marco normativo superior no sirve de nada. Lo 
único que se ha logrado es crear más problemas porque, al verse 
perseguidas, las mujeres se relacionan con el cliente de cualquier 
manera", detalla un agente de la Guardia Urbana con amplia 
experiencia en Ciutat Vella.

Hostigar a las prostitutas, coinciden los policías, no da resultado. Por 
más agentes que salgan a patrullar, siempre habrá un rincón o un 
instante del día libres de vigilancia. Es cierto que la plantilla (formada 
por unos 2.100 agentes) se ve mermada el 60% cada verano, el 
periodo de mayor actividad en el Raval. "Da igual: si no están en la 
Boqueria, lo harán en otro sitio", remarca el agente.

"La prostitución se puede desplazar" de unas calles a otras cuando 
la presión es excesiva, "pero no es posible eliminarla". Entre otras 
cosas, porque tampoco se puede expulsar a las mujeres que la 
ejercen. La mayoría son inmigrantes extracomunitarias. "Cuando 
las sancionas, a veces ni se identifican. O carecen de domicilio. ¿Qué 
haces entonces?", se pregunta un policía. El agente tampoco puede 
detenerla porque, "a menos que esté practicando sexo delante de un 
menor", la prostitución no es delito.

En caso de estar en situación irregular, se hace cargo el Cuerpo 
Nacional de Policía. "Si no llevan documentos, pueden decir que 

son de donde quieren. Incoamos el expediente de expulsión, 
pero muchas veces sus países no las reconocen y se quedan aquí", 

admite un veterano agente de la UCRIF.

"La solución ha de ser transversal, y no sólo policial", explicaron 
fuentes del Departamento de Interior, que por ahora descarta 
elaborar una norma para regular la prostitución.

BERTA MUÑOZ: "Barcelona se debe promocionar 
como ciudad de cultura"

"Barcelona se debe promocionar como una ciudad de cultura, y 
menos de viva la virgen", cree Berta Muñoz. Esta restauradora regenta 
un establecimiento cerca de La Rambla, y opina que no hay una única 
solución al problema de la prostitución en la calle, que sufre desde 
hace una década. En su opinión, son imprescindibles los burdeles 
regulados.

NOÈLIA DOMÈNECH: "He llamado a la 
policía y no aparece nunca"

Dos hombres atacaron a una prostituta. Noèlia Domènech, que 
accede a su vivienda por los porches de la Boqueria, llamó a la policía. 
"No vino", asegura. Se ha encontrado preservativos en las escaleras 
de su casa. Se opone a que se cierren los porches por la noche. 
"Los poderes públicos deberían instalar burdeles, como ponen 
narcosalas", apunta.

ÀLEX VILA: "Antes yonquis, luego vagabundos y 
ahora putas"

"Esto es un circo, una animalada", lamenta Àlex Vila. Regenta una 
charcutería en la Boqueria y cada mañana rocía la zona con litros de 
lejía para limpiar los restos de decenas de latas de cerveza, condones 
usados y alguna jeringuilla. "Antes venían los yonquis, luego los 
vagabundos y ahora las putas", afirma. Su solución: cerrar los porches 
de noche.

JOAN BAYÉN 'PINOTXO': "Espero que 
las imágenes hagan reaccionar"

"Espero que las imágenes [de las prostitutas manteniendo relaciones 
en la Boqueria] hagan reaccionar a las administraciones", confía Joan 

Los problemas de Ciutat Vella 

Las instituciones tiran la toalla en la lucha contra la 
prostitución en el Raval
Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno se confiesan impotentes para atajarla 
JESÚS GARCÍA - Barcelona - 
02/09/2009
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Barcelona- En los últimos años ha aumentado considerablemente 
el número de personas que contrae algún tipo de infección de 
transmisión sexual. Y no sólo el VIH. Por poner un ejemplo y según 
datos del Centro de Estudios Epidemiológicos sobre Infecciones de 
Transmisión Sexual y Sida de Cataluña (Ceeiscat), en 2007 había 217 
personas enfermas de sífilis. En 2008, esta cifra aumentó a 328. 

Pero, ¿por qué este aumento? «Muchas infecciones bajaron cuando 
se alertó sobre el sida, pero hoy ya no se percibe como algo grave», 
apunta a este diario el doctor y director del Ceeiscat, Jordi Casabona. 
«Los patrones de conductas sexuales han cambiado», añade Casabona, por 
lo que «es necesario hablar de un concepto de salud sexual amplio». «Más información no implica cambios de conducta», asegura este experto. En 

este sentido, Casabona se muestra partidario de «involucrar más a los 
profesionales de atención primaria, ordenar los recursos sanitarios en 
este campo y desarrollar el estudio de contactos». 

Hoy por hoy, Cataluña cuenta con tres unidades especializadas en 
infecciones de transmisión sexual (Girona, Barcelona y Tarragona) 
y pretende desarrollar un modelo institucionalizado de estudio de 
contactos.

«El sida ya no se percibe como algo grave»
12 Febrero 10 - A. D. R.

http://www.larazon.es/noticia/3413-el-sida-ya-no-se-percibe-como-algo-grave

La ausencia del prometido registro médico que identificará –con 
datos encriptados– a los infectados por el virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH) no impide que los epidemiólogos de la Conselleria de 
Salut tengan constancia de que las cifras de contagios aumentan 
en Catalunya, en especial, entre hombres homosexuales jóvenes. 
«Sabemos que las cifras de nuevos infectados crecen desde 
hace cinco años entre los homosexuales, pero, por desgracia, no 
conseguimos detener esa tendencia», afirma Albert Giménez, 
director del programa de prevención del sida en la Generalitat. Esto 
sucede, de forma especial, entre los menores de 20 años, que no 
han conocido a la primera generación 
de afectados por el sida, la que conoció 
las numerosas, y crueles, muertes que se 
produjeron por esta causa.

Salut registró 650 nuevos contagios del 
VIH en el 2008, una cifra sin duda inexacta 
ya que la declaración de la infección 
sigue siendo voluntaria. Aunque algunos 
hospitales notifican a la Generalitat las 
cifras de nuevos infectados del VIH que 
detectan, el dato no refleja la realidad 
ya que, al no ser nominal, puede incluir 
a una misma persona que se haya 
analizado varias veces.

Para acabar con esa incertidumbre, la Generalitat anunció el pasado 
enero que antes de la primavera se aprobaría el decreto que regulará 
el registro de infectados, una medida que ahora ha quedado aplazada 
hasta el próximo verano, anuncia Giménez. La proximidad con las 
elecciones catalanas –previstas para noviembre del 2010– permite 
prever que dicho decreto quedará indefinidamente pendiente. 
Su redacción ha seguido un controvertido proceso, en el que ha 

intervenido la reiterada reticencia de las asociaciones antisida a que 
exista un control de estas características.

La infección del VIH seguirá 
siendo, en definitiva, una excepción en el sistema de vigilancia 
epidemiológica del resto de enfermedades de transmisión sexual, 
que siempre han sido de declaración obligatoria. Este descontrol 
impide no solo conocer la verdadera extensión de la epidemia del 
sida, sino identificar con precisión el perfil social de los nuevos 

infectados. Y si se ignora ese dato, 
no es posible establecer políticas 
sanitarias eficaces, reconocen.

RECIÉN NACIDOS /En menor medida, 
las nuevas infecciones también 
avanzan en recién nacidos hijos de 
mujeres seropositivas que no han 
controlado su embarazo. En España, 
a las gestantes se les ofrece de forma 
general, al inicio del embarazo, 
la prueba que determina si están 
infectadas por el VIH. Si el resultado 
es positivo, reciben la terapia que 
evita la transmisión del virus a su hijo. 
Este análisis no se realiza si la mujer 

no es visitada por ningún médico durante su embarazo, situación 
no inhabitual, según los especialistas, entre algunas mujeres recién 
llegadas a Catalunya. «Muchas veces, las vemos por primera vez en el 
momento del parto», aseguran.

El sida crece entre los jóvenes homosexuales
1. • La Generalitat pospone el registro de contagios del VIH
ÀNGELS GALLARDO
BARCELONA
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ÀNGELS GALLARDO

El sida es un cúmulo de unas 30 infecciones y tumores, tantos 
como es posible adquirir si el sistema inmunológico no funciona. 
Cuando el virus que lo causa, el VIH, apareció en España, Josep 
Maria Gatell (Brafim, Tarragona, 1951) volvía de una estancia 
en el Hospital General de Massachusetts (Boston, EEUU), donde 
había visto enfermos de sida. Su carrera profesional ha avanzado 
en paralelo a la evolución del VIH. Se lo recuerdan cada 1 de 
diciembre, Día del Sida.

–¿Es lógico que el sida ya no inspire temor o respeto?
–No. No es lógico, pero es humano. Las personas hacemos muchas 
cosas que no son lógicas. Infectarse por el virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH) sigue siendo un problema grave: deberás tomar 
tratamiento toda la vida, a diario; el sida sigue siendo una enfermedad 
estigmatizada socialmente y, como puedes transmitir la infección, tal 
vez no te sea fácil encontrar pareja sexual.

–¿Y es humano no tenerle miedo?
–Las medidas para prevenir el contagio del sida no gustan porque 
exigen cambiar conductas sexuales. Y eso no gusta. La gente se lo 
tomó en serio en los años 80, cuando la infección era mortal en el 
100% de los casos en apenas cinco años. Desde que aparecieron los 
tratamientos eficaces –en 1996– muchos han adoptado una actitud 
errónea y nada justificada: prescinden de las precauciones sexuales 
que no les gustan.

–Tal cual.
–Es un planteamiento equivocado. Piensan: «No voy a hacer todo eso 
que aconsejan –usar preservativo, etcétera–; si tengo suerte, no me 
infectaré, y si me infecto, como los tratamientos van muy bien, ya me 
tratarán». Es un gran error. La medicación va bien, pero es para toda la 
vida y no tenemos experiencia con ellos, no sabemos lo que ocurrirá 
a quien los tome durante 20 o 30 años. Los fármacos más antiguos 
tienen ahora 12 años. Es más fácil, sin duda, cambiar una conducta 
sexual que seguir esa terapia toda la vida. Pero el sexo es instintivo 

Desde hace 21años, 
el 1 de diciembre 
celebramos el Día 
Internacional del Sida 
para mantener el debate 
sobre este problema. 
Pero ¿cuál es el debate y 
el discurso formal sobre 
la epidemia? En primer 
lugar, recordemos 
que, a pesar de que los 
actuales tratamientos 
a n t i r r e t r o v i r a l e s 
(ARV) han reducido 
drásticamente los casos 
de sida y las muertes por 
esta enfermedad, España 
sigue siendo uno de los 
cinco países de Europa 
con la tasa de casos de 
sida más elevada. Pero, 
curiosamente, el sida se 
ha alejado de los medios 
de comunicación, y 
el mensaje de que 
la epidemia sigue 
descendiendo gracias a 
los tratamientos es aún 
frecuente. Parece como 
si el éxito logrado con 
los ARV para convertir 
esta enfermedad en 
una infección crónica 
y procurar una buena 
calidad de vida a los 
afectados se haya 
extrapolado al propio 
curso de la epidemia. Pero, como indican los datos sobre VIH de 
las comunidades autónomas que los tienen, el número de nuevos 
diagnósticos se mantiene estable y en algunos subgrupos incluso 
ha aumentado .

En segundo lugar, es importante recordar que el sida ha sido uno de 
los catalizadores más importantes de la segunda mitad del siglo XX, no 
solo desde una perspectiva médica, sino también social, económica 
y política. La infección por el VIH ha servido para desarrollar nuevas 
técnicas de investigación, para defender derechos humanos y civiles, 
para crear una masa crítica sin precedentes entre los afectados, para 
cambiar radicalmente la forma de comunicación entre pacientes 
y médicos, para revisar las relaciones internacionales y el papel 
de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales; 
para forzar la corrección política del lenguaje y, en definitiva, para 
generar fondos y cambiar las agendas políticas. Nada de ello hubiese 
sido posible sin la excepcionalidad y la visibilidad que siempre han 
rodeado al VIH/sida. Un un buen ejemplo de ello es la creación de una 
agencia específica por parte de la ONU: la Onusida.
Sin embargo, en los países con acceso universal a los ARV la 
excepcionalidad, la corrección política del lenguaje y la visibilidad 
pueden pasar fácilmente de ser una herramienta de liderazgo 
para el cambio, a una finalidad. Se genera entonces un discurso 
políticamente correcto, pero vacío de contenidos y cada vez más 
alejado de los principios técnicos de la salud pública. Hace poco, un 
buen amigo homosexual me decía que es hora de decir claramente 
que los hombres que tienen relaciones con hombres son un «grupo 
de riesgo», porque, de otro modo, es muy difícil defender que se dé 
prioridad a las acciones dirigidas a este colectivo (en el que se ha 
producido un importante rebrote de infecciones). Hasta hace poco, 
este comentario habría sido imposible. De la misma forma, ahora 
hay que facilitar al máximo la realización de la prueba diagnóstica 
del VIH, puesto que la excepcionalidad en torno a esta prueba 
puede acabar reforzando las actitudes de estigmatización que 
se pretenden evitar. O, para seguir con ejemplos, si en los años 80 
algunos sectores no aceptaban la explícita promoción del uso del 
preservativo, ahora resulta también difícil decir que la disminución 
del número de contactos sexuales es una manera más de disminuir 
la propagación del VIH.

Revisar el discurso nunca es fácil; especialmente cuando son temas 

y muy básico.

–¿Curar el sida es aún una 
utopía?
–Es una utopía, y lo será durante 
bastantes años de investigación 
futura. Hay muchas enfermedades 
que no se curan, pero que, si 
se controlan bien, causan poca 
mortalidad y permiten llevar una 
vida aceptable.

–¿Por qué no es posible 
eliminar el VIH una vez entra en 
la sangre?
–Porque el virus del sida, al igual 
que el del herpes o el bacilo de 
la tuberculosis, introduce su 
información genética dentro del 
código genético de la célula que 
infecta. Mientras haya células 
vivas en el cuerpo invadido, 
persistirá. Se nutre de ellas. Usted 
me preguntará ahora por qué 
al virus del herpes no hay que 
tratarlo a diario, toda la vida, y 
al VIH sí.

–Se lo pregunto.
–El herpes lo tratas dos o 
tres semanas y los síntomas 
desaparecen. Aunque el virus que 
lo causa siga latente en el cuerpo, 
no rebrotará al dejar de tomar 
fármacos. El VIH, en cambio, 
puedes tratarlo durante meses o 
años pero, si dejas la terapia, una 
semana después habrá rebrotado 

y reiniciará la destrucción del 
sistema inmunológico. No sabemos 

por qué ocurre esto con el VIH. No lo entendemos. El virus del sida es 
único, exclusivo y distinto a todos los demás.

–¿Cuál es el perfil de quienes se infectan ahora?
–Una tercera parte son hombres homosexuales; otro 30% son 
hombres y mujeres heterosexuales y, el resto, personas nacidas fuera 
de España que se han infectado del VIH aquí. El número de nuevos 
infectados es prácticamente el mismo cada año.

–¿Siempre la misma cifra?
–Es así en todo el mundo. Onusida, el organismo de Naciones Unidas 
que controla el sida, hace años que informa de las mismas cifras: se 
estima que hay 39 millones de infectados en el mundo. ¿Por qué 
siempre 39 millones? Pues porque cada año mueren tres millones 
de personas por sida y se infectan tres millones más. Se ha creado 
un equilibrio dinámico. Mueren aproximadamente la misma cifra 
de personas que se infectan. Esto demuestra que las medidas de 
prevención no funcionan.

–¿Qué notarán las personas que se infecten hoy por el VIH?
–Un 30% de los que se infecten no notarán nada, y pasarán 
cinco o seis años transmitiendo el virus, además de deteriorar su 
sistema inmunológico. Para el otro 70%, una infección del virus del 
sida empezará como una gripe y, si van al médico ahora, lo más 
probable es que les digan que tienen la gripe A. Notarán un poco 
de fiebre, cansancio, dolor de huesos, erupción cutánea... Ese cuadro, 
que podría servir para hacer un diagnóstico precoz, suele pasar 
desapercibido, confundido con otra cosa.

–Es decir, que convendría hacerse el test del VIH con frecuencia.
–Es un tema en discusión. Sabemos que por cada dos personas que 
conocen su infección, una la desconoce y se diagnosticará tarde. 
En EEUU, desde el 2006 se ofrece la prueba del sida a todos los que 
van a un hospital. En Europa, y en España, solo se propone a las 
embarazadas. Creo que los médicos deberían sugerir el test del VIH 
a las personas con infecciones repetidas poco explicables. Pero no lo 

Josep Maria Gatell: «Una infección de sida empieza como una 
gripe»
Atiende desde 1986 a los infectados por el VIH que llegan al Hospital Clínic y forma parte de Hivacat, organismo que investiga en 
busca de la primera vacuna antisida.

Josep Maria Gatell. 
Foto: RICARD CUGAT

El sida, ¿una epidemia secuestrada?
Revisar el discurso del VIH no es fácil por ser un tema socialmente sensible y no haber solución ideal
JORDI Casabona

socialmente sensibles y para los que no tenemos la solución técnica 
ideal. En efecto, los tratamientos por el VIH no son curativos y la 
única intervención preventiva que ha resultado eficaz en un ensayo 
clínico –incluyendo las vacunas– ha sido la circuncisión masculina 
en países de alta incidencia. Además, el sida magnifica las carencias 
de las sociedades y, por tanto, el discurso también está mediatizado. 
En nuestro contexto, la poca tradición en servicios comunitarios, la 
escasa cultura del debate y el consenso, el culto a la personalidad, 
la politización del debate técnico, la escasez de periodistas 
especializados y el dominio del paradigma biológico e individual 
sobre el social y de salud pública son algunas de las cosas que 
mediatizan el liderazgo y el discurso formal y, por tanto, la respuesta 
a la epidemia.

POR ÚLTIMO, la corriente de opinión que se crea para usar los ARV 
también para prevenir la infección por el VIH añadirá importantísimos 
retos a la ya compleja respuesta hacia esta epidemia. El futuro 
inmediato de la prevención y control del VIH/sida y otras infecciones 
de transmisión pasa por la implementación de intervenciones que 
integren los aspectos biomédicos, los conductuales y los estructurales. 
Es un buen momento para revisar la respuesta. Para hacerlo hay 
que adaptar los mensajes a la evolución de la epidemia y de su 
contexto y a la evidencia científica de la que disponemos, evitar la 
autocomplacencia y asegurar que el discurso políticamente correcto 
vaya acompañado también de las acciones más adecuadas. Más 
allá de protagonismos, sigue siendo imprescindible la colaboración 
de todos: administraciones, especialistas, profesionales, afectados, 
activistas... Tenemos más conocimiento que nunca, pero no debemos 
dejar que el discurso y la visibilidad secuestren la respuesta.

*President de la Fundació Sida i Societat
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