
PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A L'ADHESIÓ A LA XARXA
CIUTATS LLIURES DE TRÀFIC DE DONES, XIQUETES I XIQUETS DESTINATS A

LA PROSTITUCIÓ

Pablo  González  Gimeno,  portaveu  suplent  del  Grup  Municipal  Guanyar  Alcoi,  a
l'empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana  així  com  el  RD  2568/  1986  de  28  de  novembre,  pel  que  s'aprova  el
Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,
presenten en el Ple el següent prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La  prostitució,  és  una  forma d'esclavitud  que  té  el  seu  origen  en les  desigualtats
socials i ha de ser entesa com una manifestació més de "violència sexual". La seva
situació d'alegalitat contribueix a l'acceptació i a la normalització de l'accés dels homes
a  el  cos  de  la  dona  a  canvi  de  diners.  La  penalització  de  la  demanda  i  de
l'proxenetisme, a més dels efectes positius comprovats en aquells països en què així
s'ha  regulat,  produirà  un  efecte  de  transformació  social  contribuint  a  el  canvi  de
mentalitat de la societat en el seu conjunt i a el rebuig definitiu d'un els atemptats més
greus a  la  dignitat  i  la  vida  de  les  dones  que apuntala  el  patriarcat  i  perpètua  la
desigualtat.

El passat    es va commemorar el dia internacional I, tot això, per garantir drets a les
dones en situació de prostitució i a les víctimes de tracta amb fins d'explotació sexual.
Malauradament l’Ajuntament d’Alcoi no va parar atenció a aquesta data i a més a més
hem constatat  que no forma part  de  la  Xarxa Ciutats  Lliures  de Tràfic  de Dones,
Xiquetes i Xiquets destinats a la prostitució. 

Per tot això demanem: 

1. Que l’Ajuntament d’Alcoi  inicie  els  tràmits  necessaris  per a adherir-se a
aquesta xarxa

2.     Que assenyale la data en el calendari d’accions de l’Ajuntament d’Alcoi
per a realitzar accions tant de conscienciació com d’acció per acabar amb
aquest problema. 



Alcoi, 28 de setembre de 2020

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi


