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Dades de l’entitat i persones responsables

Nom: Projecte dona, atenció social a les treballadores sexuals de Sabadell
Entitat: Actuavallès
NIF: G - 60427523
Adreça: Passeig Gaudí, 31. 08203, Sabadell.
Telèfon: 93 727 19 00
e-mail: actua@actuavalles.org
Persona responsable de l’entitat: Alberto Capitán Cuevas
DNI: 36520948
Persona responsable del Projecte Dona: Laura Sanchez
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Resum del projecte

El Projecte Dona d’atenció social a les treballadores sexuals de Sabadell s’emmarca dins del
Programa Dona, un dels programes d’Actuavallès, associació sense ànim de lucre que neix
l’any 1993 per tal de combatre l’exclusió social i l’estigma a què queden exposades moltes
persones afectades pel VIH i altres Infeccions de Transmissió Sexual (ITS), i per fomentar la
prevenció i l’autocura en col·lectius específics com les treballadores sexuals i la joventut.
Programa Dona neix l’any 1998 amb l’objectiu d’oferir una atenció sanitària a les
treballadores sexuals del Vallès Oriental i Occidental. Programa Dona, atenció sociosanitària a
dones en contextos de prostitució, s’emmarcava inicialment dins una perspectiva sanitària de
reducció de riscos i salut pública. En els darrers anys els objectius del programa s’han anat
adaptant a les demandes, les necessitats i la complexitat del treball sexual al municipi i s’han
anat ampliant progressivament els objectius fins a incorporar no només una perspectiva
sanitària sinó també social.
És en aquest context que sorgeix la necessitat de desenvolupar el Projecte Dona d’atenció
social a les treballadores sexuals i donar resposta a les necessitats socials vinculades a aquest
col·lectiu. Al tractar-se d’un col·lectiu molt heterogeni i amb modalitats de prostitució i
condicions de treball molt diverses el ventall de necessitats socials a donar resposta també és
molt ampli:

des de la regularització administrativa fins a la identificació de violències

masclistes o la millora en capacitacions bàsiques per tal de facilitar la recerca d’una nova feina.
És per aquest motiu que la necessitat de treballar coordinadament i en xarxa amb altres
entitats especialitzades es fa imprescindible i esdevé un element clau en la tasca de les
professionals.
Cal destacar que Projecte Dona consisteix en un projecte de continuïtat, s’inicia amb
Programa Dona fa 18 anys i es consolida any rera any, adaptant-lo al context canviant del món
del treball sexual i millorant les activitats i serveis que s’ofereixen.
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Població destinatària
Aquest projecte va dirigit a totes les dones que exerceixen el treball sexual a Sabadell. La
manera de conèixer el projecte per part de les treballadores sexuals pot venir donada per les
rutes, una activitat d’outtreaching on les professionals es desplacen als llocs de treball per
donar-se a conèixer, establir vincle, repartir material preventiu i facilitar informació diversa en
funció de les necessitats detectades in situ, i, l’apropament a l’entitat per part de les pròpies
treballadores sexuals per tal de rebre qualsevol tipus de suport psicològic o altres tipus
d’atenció. Per tal de tenir una referència del nombre de dones que es visiten anualment, l’any
2017 es van atendre al voltant de 881 treballadores sexuals de les quals 597 són sòcies actives
(és a dir, tenen un vincle amb l’entitat, s’hi desplacen de forma més o menys regular i paguen
una quota anual simbòlica per tal de disposar de material preventiu amb periodicitat mensual).

Objectius
Generals
1. Promoure la superació de l’estigma “puta”
L’estigma “puta” va associat al gènere, la classe social, l’ètnia i el treball sexual. Una de les
maneres de promoure la superació d’aquest estigma és la difusió d’informació real i
contrastada sobre el treball sexual, l’aproximació a la situació del treball sexual a la població
general i la participació activa de les treballadores sexuals en tots els àmbits de la societat. Es
tracta d’un objectiu general i que, per tant, és present en qualsevol de les activitats del
projecte.
2. Promoure la integració social de les treballadores sexuals
Es busca una integració en totes les esferes de la vida quotidiana partint del paper de les
treballadores sexuals com a subjectes de ple dret amb capacitat per prendre decisions i amb
capacitat d’agència.

Específics
1.1. Incorporar la perspectiva de gènere en les intervencions i el disseny del programa
1.2. Comprendre i donar a conèixer la situació real de les treballadores sexuals
1.3. Potenciar l’autoestima, l’autonomia i l’apoderament
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2.1. Fomentar la regularització de la situació administrativa
2.2. Reduir les situacions de violències masclistes
2.3. Promoure l’obertura de les xarxes dèbils de cooperació
2.4. Apropar i millorar el coneixement de les administracions i les institucions
2.5. Promoure la millora de les condicions laborals
2.6. Millorar el coneixement del català i el castellà

Activitats i serveis
El projecte es pot dividir en tres grans activitats diferenciades per l’àmbit on es desenvolupen:
les rutes, les atencions en seu i les activitats de formació i sensibilització.

Rutes
Les rutes són una de les activitats més representatives del Programa Dona i consisteixen en
sortides a locals, clubs i punts de carretera on s’exerceix la prostitució. L’objectiu d’aquestes és
detectar les demandes i necessitats d’aquest col·lectiu, establir un contacte directe amb les
treballadores sexuals i els encarregats/des, i donar resposta in situ a través de tallers, suport
psicològic... Normalment les rutes les realitzen una de les educadores de referència de l’entitat
i alguna persona voluntària o en pràctiques.

A Sabadell hi ha establertes un total de 4 rutes, cada una cobreix una zona del municipi i atén a
una mitjana de sis punts de qualsevol de les modalitats de prostitució (pisos, clubs o punts de
carretera). Mensualment es visiten uns 20 punts de prostitució del municipi i rodalies, el que
suposa una mitjana de 142 visites a punts de prostitució anualment.

Atencions en seu
Les intervencions en seu consisteixen en una atenció individualitzada a la seu d’Actuavallès per
a totes aquelles treballadores sexuals que ho necessitin. Per rebre atenció individualitzada són
les treballadores sexuals les que s’han de desplaçar fins a Actuavallès, requereixen doncs, tenir
un grau d’autonomia, responsabilitat i capacitat de decisió. Una vegada arriben a la seu
d’Actuavallès l’educadora del Projecte les atén en funció de les demandes que manifestin i les
necessitats detectades per la mateixa educadora. La majoria d’elles vénen a buscar material
preventiu, però sota aquest pretext acaben rebent atenció psicològica personalitzada, se’ls fa
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una intervenció i un seguiment en funció de les seves característiques. Així doncs, el ventall de
serveis que s’ofereixen són diversos i poden relacionar-se amb objectius de diferents àmbits.
Les intervencions que es realitzen no tenen un format tancat sinó que s’adapten a les
necessitats i demandes de les usuàries.
Al 2017 s’han realitzat un total de 864 intervencions a la nostra seu de Sabadell.

Activitats de formació i sensibilització
Les activitats de formació i sensibilització busquen principalment difondre informació veraç i
real sobre la situació del treball sexual per tal de promoure un pensament crític que permeti
qüestionar els discursos dels mitjans de comunicació i l’estigma “puta”.
Per tal d’aconseguir-ho creiem que el primer pas és incorporar la perspectiva de gènere en
totes les accions de Projecte Dona, ja siguin intervencions directes com de disseny del
projecte.

Aquest objectiu té a veure amb un qüestionament permanent del sistema

heteropatriarcal i de les relacions desiguals que s’estableixen entre homes i dones per, a partir
d’aquesta perspectiva repensar qualsevol aspecte del projecte.
Per tal de comprendre i donar a conèixer la situació real de les treballadores sexuals es
realitzen activitats de difusió i sensibilització que consisteixen en la presentació i difusió dels
resultats del Projecte en revistes especialitzades, l’elaboració de material divulgatiu sobre la
situació del treball sexual, l’elaboració de notes de premsa, la participació activa sortint al
carrer en dies assenyalats com el Dia Mundial de la Sida, el Dia Internacional de les
Treballadores Sexuals, Dia contra l’homofòbia, Dia contra les violències masclistes... Dins
aquest grup d’activitats també es desenvolupen activitats de formació interna. En aquest
sentit, l’adquisició de coneixements vàlids i reals al voltant del treball sexual pretén ser una
manera de superar els prejudicis que l’envolten i formar agents capacitats per combatre els
rumors i difondre una informació que apoderi les treballadores sexuals.
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Un dels objectius que ens hem marcat per aquest 2018, és el de reforçar les nostres
intervencions relacionades amb la detecció i la intervenció de situacions de violència masclista
que puguin patir o ser susceptibles de patir, les usuàries del nostre projecte. Aquest objectiu es
tindrà present tant en els intervencions que es realitzen a les rutes, com en les intervencions
en la nostra seu o en les activitats de formació i sensibilització.
Al 2017 es va decidir incidir en la formació dels i les professionals en violència masclista.
Aquesta iniciativa va sorgir de la detecció d’una falta de recursos i de formació de les tècniques
i voluntàries o pràctiques que realitzen les rutes e la detecció de casos de violència masclista i
com actuar en aquestes situacions. Això lligat a la manca de recursos i formació d’alguns
professionals que atenen a les treballadores sexuals del municipi (molts cops lligats als seus
propis estigmes, prejudicis, falta d’informació...) fan que el circuit d’atenció a dones que es
dediquen al treball sexual que pateixen violència masclista no estigui funcionant correctament.
Per això al mes de novembre del 2017 vàrem organitzar unes jornades de formació sobre
violència masclista i treball sexual per formar a professionals del territori i començar a posar
una solució conjunta a aquesta problemàtica. Les jornades ens han permès, per una banda,
rebre formació sobre violència de gènere i com tractar aquesta problemàtica en el context del
treball sexual, i a l’hora sensibilitzar vers el col·lectius de treballadores sexuals a les
professionals que treballen en els serveis d’atenció a les dones que pateixen situacions de
violència masclista, amb l’objectiu que ampliïn la seva mirada i entenguin les especificitats
d’aquest col·lectiu i mirin d’adaptar-hi les seves atencions i els seus serveis. I un tercer objectiu
d’aquesta activitat ha estat de crear xarxes col·laboració i establir vincles amb altres entitats i
serveis relacionats amb aquesta problemàtica per poder entre tots analitzar i avaluar els
circuits d’atenció existents i treballar per millorar-los.
Aquest 2018, seguint amb aquesta línia, està prevista la realització d’una segona part
d’aquestes jornades formatives, amb l’objectiu d’aprofundir més sobre el tema i acabar de
crear xarxes de col·laboració per implicar als diferents recursos i entitats que poden intervenir
en aquesta problemàtica i així acabar definint conjuntament estratègies d’atenció i circuits
específics adaptats a les necessitats de les usuàries de Projecte Dona.
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Recursos necessaris pel desenvolupament del projecte
Recursos humans


Una educadora social



Una integradora social



Una psicòloga



Tres tècniques de suport a les sortides

Recursos fungibles




Connexió a internet, fotocòpies, escàner, telèfon i material d’oficina
Assegurances (vehicles, voluntariat)
Material de difusió del projecte (tríptics i material similar)

Recursos no fungibles


Seu de l’entitat



Vehicles pels desplaçaments en el treball de camp



Gasoil



Dietes



Ordinadors



Mòbils android de Programa Dona

Pressupost detallat
CONCEPTE

COST

Disseny i impressió de material vinculat a l’abordatge de les violències

4.000,00

masclistes en l’àmbit del treball sexual (tríptic informatiu sobre com
detectar que s’està patint una situació de violència de gènere, estratègies
per combatre-ho i on es pot recórrer en cas de necessitar ajuda)

TOTAL

4.000,00
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