Presentació
L’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (UNODC) ha publicat
el gener del 2019 el Global Report on Trafficking in Persons, un estudi que
analitza uns 24.000 casos de tràfic de persones documentats l’any 2016 a 142
països, entre els quals es troba Espanya.
Segons aquest document bianual, el tràfic d’éssers humans amb finalitats
d’explotació sexual continua sent la forma de tràfic de persones més
detectada, un 59%, i la majoria de les seves víctimes són dones i nenes.
Pel que fa a Espanya, el Global Report on Trafficking in Persons recull dades
facilitades pel CITCO. Durant el període 2014-2016 indica que es van detectar
616 víctimes i que la majoria de víctimes que van identificar els cossos de
seguretat de l’Estat són de Romania, Nigèria i Xina. Concretament, durant el
2016, de les 193 víctimes de tràfic d’éssers humans detectades a Espanya, 148
casos van ser per tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual.

Objectiu
Formar professionals del camp social, educatiu, sanitari, policial sobre el tràfic
de persones amb fins d’explotació sexual.

Continguts
1. Projecció del documental El proxeneta.
2. Aproximació a la realitat sobre el tràfic

3.
4.
5.
6.
7.

de persones amb finalitat d’explotació
sexual: desmuntant mites sobre la
prostitució.
L’esclavitud del S. XXI: xifres, dades i
causes per arribar-hi.
Resituant el debat: els victimaris
(proxenetes i clients).
El model de sexualitat: com es fabriquen
els puteros.
Per què la prostitució ens concerneix a
tots/es.
El MODEL ABOLICIONISTA: premisses,
objectius, dades.

Durada i certificat
15 hores
Només s’expedirà certificat a les persones que assisteixin al 80% de la formació.

Docents, dates i horaris
Dijous, 4 d’abril de 2019
• De 9.30 a 11h:

Jordi Salvia, cap de l’Àrea d’Investigació Criminal de la Regió Policial Ponent.
• D’11 a 14.30h.

Mabel Lozano
Feminista abolicionista, guionista, productora i directora de
cinema social.
En els inicis de la seva carrera professional treballa com a
presentadora, col·laboradora i actriu en nombroses sèries i
programes de televisió. L’any 2007 dona un gir a la seva
carrera professional. Realitza un màster de cinema social i
drets humans a la Universitat de Galway i comença una
carrera com a documentalista pels drets humans.
Pel que fa al seu activisme a favor de l’abolició de la prostitució destaquen
especialment:
― El seu primer llargmetratge documental Voces contra la trata de mujeres, rodat a
Romania, Moldàvia i Espanya, on denúncia la compra-venda de dones i nenes amb
finalitats d’explotació sexual.
― Chicas nuevas 24 horas (2015) sobre el tràfic i explotació sexual de dones, que va ser
candidata a un Goya i als Premis Platí del cinema iberoamericà.
― El proxeneta (2017), la història real en primera persona d’un traficant de dones. A
través d’aquest repassa l’evolució de la prostitució i el tràfic de dones amb finalitats
d’explotació sexual a Espanya des de la dècada dels 80. Sobre aquesta història
també va publicar el llibre del mateix títol l’any 2018.

Dijous, 11 d’abril de 2019 de 9.30 a 14.30h.

Amelia Tiganus
Activista feminista i vegana. Va néixer a Galati, Romania,
l’any 1984. Actualment viu a Euskadi, la seva finestra al
món des d’on va poder reconstruir la seva vida després
d’haver estat explotada sexualment durant cinc anys a
l’Estat espanyol.
Desenvolupa la seva feina a Feminicidio.net, un projecte
social i observatori de la societat civil contra les violències
masclistes del qual forma part des de l’any 2015.
Actualment té el càrrec de coordinadora de la plataforma de formació online i del
projecte de prevenció, formació i sensibilització sobre prostitució, tràfic, violència sexual
i altres formes de violència contra les dones. Ha participat en l’elaboració dels informes
de feminicidis a Espanya dels anys 2015, 2016 i 2017. Ha publicat articles i és formadora
en varis cursos i talleres de sensibilització i prevenció de la prostitució i el tràfic de
persones. Tiganus deixa clar que: “No podem parlar d’igualtat entre homes i dones, ni
de justícia social, ni de la societat del bon tracte mentre existeixi una sola dona al món
explotada sexualment”.

Dijous, 25 d’abril de 2019 de 9.30 a 14.30h.

Towanda rebels
Towanda Rebels és un canal de comunicació
feminista format per l’actriu i periodista Teresa Lozano i
la també actriu i humanista, Zua Méndez. Ambdues es
defineixen com activistes, comunicadores i, sobretot
amigues, que un dia van decidir trencar el silenci i
començar a parlar i a escriure sobre l’opressió de la
dona amb la finalitat d’accelerar el seu alliberament
en tots els àmbits.
Altaveu del crit feminista radical, són especialment crítiques amb la mercantilització del
cos de la dona i la violència masclista. En aquesta línia, han llençat diferents campanyes
virals a les xarxes: #YoTeCreo, en suport a la víctima de la manada i qüestionant la
justícia patriarcal; #ManadaPorno, establint la relació entre el consum generalitzat d’un
porno cada cop més violent i a edats més joves, amb la proliferació de manades de
depredadors sexuals; i #MafiaReprodutiva, sobre el negoci que hi ha al voltant dels
ventres de lloguer. Però sens dubte, la seva campanya més polèmica fins al moment
ha estat #HolaPutero, on ressituen el debat de la prostitució i posen el focus sobre el
“consumidor” (tot i que per a elles aquest terme no procedeix, perquè les dones no som
objectes per consumir) i ho fan amb un llenguatge directe i sense pels a la llengua.

Inscripcions i més informació
Regidoria de Polítiques d’Igualtat
Carrer de la Solana, 6 – 25300 Tàrrega
Tel. 973502670
politiquesigualtat@tarrega.cat
Formulari d’inscripció: https://goo.gl/forms/UBd6QbLY2pljkQ3o2

Lloc de realització
Biblioteca Comarcal (Sala Annexa)
Pl. Sant Antoni, 3 - Tàrrega

Organitza

Amb el suport de

Col·laboren

