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Resum: Durant una batuda pel desmantellament d’una màfia
d’explotació sexual de dones, van detenir 20 persones, van identificar
400 dones i van rescatar-ne dues dels proxenetes, caps de la màfia.
Adequat abordatge del desmantellament d’una màfia de tracta de dones per a
l’explotació sexual
L’abordatge informatiu del desmantellament d’una màfia de tracta de dones amb
finalitats d’explotació sexual a la Jonquera és prou apropiat.
En primer lloc, utilitza una veladura per cobrir les seves cares a la batuda policial i, per
tant, protegeix la seva identitat. Tampoc deixa veure les cares d’altres prostitutes que
apareixen durant tota la notícia.
En segon lloc, la notícia utilitza diverses fonts expertes. Antonio Navarro, de la Policia
Nacional, respon a la pregunta “Per què és tan difícil denunciar?” i explica que les
dones en situació de tracta estan sotmeses a “una pressió terrible i, si intenten
denunciar-los, les amenacen amb [danyar] la seva integritat física, o també si tenen
fills, o pares o mares”.
En tercer lloc, la peça aborda la prostitució i la tracta sense simplificar, més enllà de la
visió policial o judicial i a partir del testimoni de dues organitzacions especialitzades
amb postures diferents.
Per una banda, la periodista informa que l’associació Genera, que distingeix entre la
prostitució forçada i no forçada, “reivindica que les dones que es prostitueixen contra
la seva voluntat puguin acollir-se al pla de protecció de víctimes de tracta encara que
no denuncïin”. Anna Fàbrega de Genera explica que “pel damunt de tot estan les
víctimes i dotar de drets a les víctimes, no només quan son identificades, sinó quan ja
hi ha indicis que estan en situació de tracta, que això en aquest moment no s’està
fent”.
Per l’altra, Natàlia Massé, de la fundació APIP-ACAM, reclama “una reflexió sobre
l’augment de demanda de la prostitució, no només a nivell policial o mediàtic, sinó a
nivell de societat” i planteja la necessitat d’atendre les dones més vulnerables.
En el pla del vocabulari, la peça parla de ‘tràfic de dones amb finalitats d’explotació
sexual’ enlloc d’anomenar-ho ‘tracta’. El terme ‘tràfic de persones’(‘smuggling’ en
anglès) és més apropiat per descriure l’ajuda a creuar fronteres il·legalment, mentre
que la ‘tracta’ (‘trafficking’) es pot donar dins d’un mateix territori i les persones
explotades poden ser ciutadanes del mateix estat, com fou el cas, per exemple,
d’Adriana D., que es va suïcidar a La Jonquera l’any 2013.

Transcripció de la notícia
Imatge

Àudio

Primer pla de les sabates de la dona que està “Yo el primer día que vine aquí tuve
parlant. Sobreimpressionat a la pantalla
problemas con tres chicas, el segundo
igual, porque aquí se pagan las plazas
apareix el nom “Maria”
de las chicas”.
Pla mitjà d’esquenes de dues prostitutes a les
carreteres de la Jonquera. Pla general de la
Veu en off de la periodista autora de la
notícia: Ens ho explica una noia que fa
carretera amb un cotxe circulant.
Primer pla de les sabates de dues prostitutes cinc dies que exerceix la prostitució a
la zona de la Jonquera. Coincideix amb
caminant.
Pla mitjà d’una prostituta al costat d’una
les entitats que treballen amb elles
que hi ha màfies, una situació
cadira de càmping ubicada a una zona amb
gespa i arbres.
investigada per la policia, que fa
només uns dies va actuar per intentar
Gravació policial de l’entrada de policies
localitzar
víctimes
de
tràfic
de
persones amb fins d’explotació sexual.
antiavalots de la policia nacional a un
prostíbul. Les imatges tenen el segell de la
Policia Nacional. La càmera segueix els
policies pel local, on hi ha dones assegudes i
de peu, a les que no se’ls veu la cara perquè
el vídeo els tapa amb una veladura. Pla
general del local on apareix un policia amb
una armilla fosforescent i un grup de
prostitutes d’esquena o tapant-se el cap amb
jaquetes.
Pla picat de dos policies asseguts en una
taula escrivint amb un paper on apareix en
primer pla una dona d’esquenes.
Pla general contrapicat d’una taula on es veu
una dona policia amb la cara coberta per la
veladura escriu en un paper, asseguda davant
d’una dona d’esquenes que s’arrepenja a la
taula i es cobreix el rostre.
Primer pla de la periodista locutant, amb la
següent infirmació sobreimpressionada en
pantalla: La Jonquera-Sion Biurrun-Kilian
Soler.

Arran de l’operatiu policial es van
identificar unes 400 noies i es van
detenir més de 20 persones. El
resultat: a cinc de les noies se’ls fa un
seguiment i només dues han estat
rescatades dels proxenetes. La resta
de les noies identificades tornen a ser
al mateix lloc exercint la prostitució.

Pla mitjà de les cames d’una noia caminant
per la carretera i avançant cap a l’esquerra de
l’enquadrament fins que la seva ombra ocupa
tot el pla. La càmera amplia l’angle fins un
pla general de la carretera.
Pla mig del portaveu de la Policia Nacional
amb l’escut de la Policia al costat. A sota,

Veu en off de la periodista: I per què
és tan difícil que denunciïn?

crèdits sobreimpressionats: “Antonio Navarro, -Veu en off del portaveu de la Policia
portaveu Policia Nacional”
Nacional: “És una pressió terrible, a la
que estan sotmeses, i si intenten
Pla mitjà de dues prostitutes d’esquena
doncs denunciar-los és quan les
assegudes de cara a la carretera.
amenacen amb la seva integritat, o
Pla mitjà de les cames d’una prostituta amb
també si tenen fills, o pares o mares”.
talons al costat de la carretera.
Primer pla d’una prostituta d’esquenes a la
càmera.
Veu en off de la periodista:
Pla general de la mateixa prostituta asseguda L’Associació Genera, que treballa
en una pedra amb una cadira al costat, en
regularment amb les noies, creu que
una zona d’arbres.
les que es prostitueixen en contra de
Primer pla de les sabates d’una prostituta a la la seva voluntat s’haurien de poder
carretera.
acollir al pla de protecció encara que
no denunciïn.
Pla mitjà de la imatge de la portaveu de
Genera, amb la carretera al darrere. A sota, ,
crèdits sobreimpressionats: “Anna Fàbrega,
“Ante todo están las víctimas, y dotar
Associació GENERA”.
de derechos a las víctimas no sólo
cuando han sido identificadas, ¿vale?,
sino cuando ya hay indicios de que
pueden estar en una situación de
Primer pla d’una dona amb ulleres de sol
trata, que eso en este momento no se
parlant amb una altra que està d’esquena.
está haciendo”.
Veu en off de la periodista: Entitats
Pla general de la carretera gravat des del
que treballen sobre el terreny creuen
seient de davant a la dreta. La càmera es
que per solucionar aquesta situació cal
desplaça cap a l’esquerra, fins a gravar la
fer una reflexió.
dona amb ulleres de sol conduint.
Pla general de la mateixa dona amb un senyal
de direcció a l’esquerra “La Jonquera, N2”. A “¿Por qué hay tanta demanda de
sota, crèdits sobreimpressionats: “Natàlia
prostitución? Creo que tenemos que
Massé, Fundació Apip-Acam”.
hacer como sociedad, una reflexión
sobre por qué está pasando esto.
Claro, esta reflexión no solamente
tiene que ser ni a nivel policial, ni a
nivel mediático. Tiene que ser una
Pla general de la carretera que es mou en
reflexión a nivel sociedad y de poner
panoràmica cap a una sombrilla a sota de la
de verdad los recursos sociales y
qual està una prostituta. Pla detall de les
públicos que hace falta para atender,
sabates de la prostituta sota la cadira.
principalmente, mujeres vulnerables”.
Pla general de la carretera que es va movent
en panoràmica fins a aturar-se a un cantó on
està aparcat un cotxe patrulla dels Mossos
d’Esquadra.
Pla mitjà de una prostituta caminant per la
carretera, la càmera la segueix fins que
s’atura.

Sobre el terreny, aquesta setmana, els
Mossos han incrementat la vigilància,
perquè des de fa uns dies, les noies,
40 a la zona de l’Alt Empordà, tornen
a oferir els seus serveis a peu de
carretera.
Sion Biurrun, TV3, La
Jonquera.

