
La jornada pretén analitzar la
prostitució des de diferents
vessants, ja sigui la
sociocriminològica, la jurídica i
l'assistencial i determinar, al mateix
temps, les possibles i desitjables
regulacions futures al nostre país

A Itàlia, la prostitució en llocs públics és
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Experts europeus en prostitució debatran si és millor regular o abolir 
 

 Juristes de la UdL critiquen les ordenances municipals perquè no protegeixen qui exerceix  
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Castigar el client com a Suècia, o regular
l'exercici de la prostitució com qualsevol altre
ofici, a Alemanya, són els dos models
europeus, l'abolicionista o el regulacionista,
que es debatran a la Jornada "La prostitució:
cap a la  legal i tzac ió?"  [  

/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/JornadaProstitucio2011.pdf
 que tindrà lloc el proper 25 de febrer a l'Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera del]

campus de Cappont. Promoguda pel Centre d'Estudis Jurídics Europeus i Mediació de la UdL [ 
, la jornada pretén analitzar la prostitució des de diferents vessants, ja sigui lahttp://www.cejem.udl.cat/ ]

sociocriminològica, la jurídica i l'assistencial i determinar, al mateix temps, "les possibles i desitjables
regulacions futures" al nostre país, segons explica la directora de la trobada, la professora de Dret Penal de la
UdL, Carolina Villacampa. A Espanya -afegeix-, el tractament de la prostitució s'ha resolt fins ara, amb uns pocs
preceptes al Codi Penal (l'article 188 que castiga el proxenetisme no coercitiu) i amb ordenances municipals
que regulen l'ordre públic, però que en cap cas protegeixen qui exerceix, per la qual cosa es demostren inútils
per lluitar contra la prostitució, com és el cas de la ciutat de Lleida.

La jornada compta amb la participació de ponents nacionals que s'han enfrontat a la rellevància jurídico-penal
de casos de prostitució forçada, com ara la magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona i especialista en
violència de gènere, Ángeles Vivas; dels qui s'hi enfronten com a una qüestió de salut pública, Pere Godoy per
exemple, responsable de salut pública de la delegació territorial a Lleida de la Generalitat; dels que s'hi apropen
des del vessant normatiu, entre d'altres el catedràtic de la UdL, Josep Maria Tamarit, artífex de l'anomenat 

; fins a aquells que assisteixenEsborrany Tura per regular la prostitució
persones que desenvolupen aquesta activitat, com Mercè Meroño, directora
de programes per a treballadors i treballadores del sexe de la Fundació

. Àmbit Prevenció [ http://www.fambitprevencio.org/ ]

També hi prendran part les millors expertes en les lleis de prostitució
alemanya (2002) i sueca (1999), la sociòloga, Barbara Kavemann, i
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l'escriptora, Petra Östergen, respectivament, que aprofundiran en els
efectes positius i negatius d'aquests dos sistemes antagònics. Finalment, la jornada es tancarà amb dos tallers
simultanis sobre l'espai de gestió municipal i la prostitució, en el primer dels quals hi prendrà part, Maria Dolors
Turu, secretària general de l'Ajuntament de la Jonquera, municipi on s'ubica el macroprostíbul Paradise.
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