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SANDRA BARRANCOS

Quatre dones i dues tècniques
parlen al voltant d’una taula; mentre
les primeres emplenen formularis,
les segones fan preguntes, alternen
temes trivials (els climes dels
diferents països d’origen, si els ha
sigut fàcil trobar el lloc de reunió, a
la seu de la Fundació Isonomia de la
Universitat Jaume I) amb assumptes
més personals (condicions familiars,
sanitàries, laborals). Al final de la
conversa, les tècniques fan una
pregunta clau: “Si poguéreu
modificar alguna cosa de la vostra
vida, quina seria?” La resposta és
unànime: canviarien de treball.
Totes les entrevistades exerceixen la
prostitució.

Aquesta és la descripció d’una
sessió habitual del Grup d’Indagació,
Anàlisi i Treball (GIAT) de Treball
Sexual de la Fundació Isonomia per a
la Igualtat d’Oportunitats. El GIAT
es posà en marxa gràcies a la
col·laboració de la ONG Causes
Unides per ajudar a un dels
col·lectius de dones més discriminats
a Espanya, el de treballadores sexuals
o “prostitutes”, terme que, des de la
Fundació Isonomia, intenta evitar-se
per les impli-
cacions pejo-
ratives que té.
“Les dones que
vénen a les
sessions tenen
una professió,
que és el treball
sexual, però no
són el seu treball”, explica M. José
Ortí, coordinadora de l’àrea social de
la Fundació Isonomia i, per tant, del
GIAT. “Quan es parla de prostitució,
es tendeix a fer judicis morals sobre
les persones que l’exerceixen. Si
treballes en la prostitució, eres una
prostituta i ja res del que faces en la
teua vida podrà esborrar el fet que
has sigut, eres i seràs una prostituta.
Amb l’expressió treballadora sexual,

volem posar de manifest que
aquestes dones no són la seua feina
sinó que fan una feina, i això no ha de
servir per qualificar-les com a
persones”, afegeix Ortí.

UN ESPAI D’INSERCIÓ

El GIAT de Treball Sexual ha dut a
terme diversos projectes, però des de
la Fundació Isonomia i Causes Unides
se senten especialment orgulloses de
la seua última consecució: la creació
d’un espai per facilitar la inserció al

mercat laboral i a la
societat de les
beneficiàries del
projecte, que respon
a la principal de-
manda de les dones
que hi prenen part, a
la necessitat que més
les apressa: treballar

en una altra cosa. “Les dones
entrevistades han expressat el seu
desig de canviar d’ocupació. No és que
les induírem a aquesta resposta;
nosaltres només escoltem el que ens
diuen i intentem ajudar-les a
solucionar els problemes que elles
detecten”, afirma Olaya Castell,
presidenta de Causes Unides. “Molta
gent pot opinar que el canvi és fàcil i
només depèn de la seua voluntat, però

la solució al problema no és tan
evident”, continua Castell. “Les dones
que participen al GIAT manquen de
les habilitats considerades “normals”.
Són persones acostumades als abusos i
als maltractaments, amb una situació
psicològica inestable, i una manca
absoluta d’autoestima. En definitiva,
no estan preparades per treballar en
un àmbit normalitzat”, afegeix la
presidenta de Causes Unides.

El projecte d’inserció sociolaboral,
posat en marxa pel GIAT de Treball
Sexual és una empresa d’hostaleria, ja
que el sector més conegut per les
beneficiàries és el de serveis. Es tracta
d’una cafeteria on aquestes dones
poden formar-se, en períodes que van
de tres a sis mesos, al temps que reben
orientació psicològica i reaprenen
habilitats socials. És un projecte nou,
suportat econòmicament pel projecte
Equal Mass-Mediation, cofinançat
pel Fons Social Europeu i la Caixa
Rural de Castelló, que ha concedit un
crèdit a interès zero. Les beneficiàries
del GIAT estan entusiasmades amb la
idea de trobar una porta d’eixida a la
seua situació, que fa temps busquen a
cegues. Després del procés de
selecció, una o dues de les dones
encetaran el programa, i el camí cap a
una nova vida.

Cap a una nova vida

Responsables del projecte GIAT amb les beneficiàries que han inaugurat una cafeteria.

40 alumnes de
l’Aula de Teatre
tanquen els tallers
d’escenes 

REDACCIÓ

L'Aula de Teatre Carles Pons de l’UJI
va posar el punt final als tallers d'escenes
amb la representació de tres obres en les
quals han treballat els més de 40 alum-
nes. Aquests van participar com a actors i
actrius en la interpretació de tres sem-
blances teatrals que tenen en comú les
emocions, en una representació que va
tindre lloc a la sala d'actes Alfons el
Magnànim de la FCJE el passat 3 de juny.
El primer dels grups, dirigit per Joan
Comes, va mostrar cinc jocs teatrals al
voltant de les emocions dins del cos. El
segon grup, dirigit per Regina Prades, va
realitzar un recorregut per allò més íntim
dels sentiments que brollen a través dels
moviments. Per últim, el grup d'interpre-
tació de Cesca Salazar va fer al·lusió a la
il·lusió de gaudir d'un habitatge digne tal
com s'enuncia a la Constitució. 

L’Aula de Teatre també va realitzar el
curs L’actor davant la càmera, impartit pel
professor Sergi Calleja, actor, entre d’al-
tres, de pel·lícules com ara Tierra y liber-

tad, de Ken Loach, o Te doy mis ojos, d’Iciar
Bollaín. 

Isonomia i Causes Unides creen un projecte per a la inserció de dones excloses

“Quan es parla de

prostitució es tendeix a

fer judicis morals sobre

les que l’exerceixen”

Perfil d’una beneficiària del 
GIAT de Treball Sexual

Dona entre 20 i 30 anys
País d’origen: Romania, Nigèria, Brasil
Exercici del treball sexual: 50% voluntari – 50%

obligada per xarxes de prostitució.
Coneixement del castellà: baix - mig
Suporta càrregues familiars
Formació heterogènia: escolarització bàsica a estudis

superiors
Situació psicològica inestable
Manca d’habilitats socials normalitzades

Altres projectes realitzats pel 
GIAT de Treball Sexual

Informe basat en una investigació de camp sobre la
situació higiènico-sanitària dels centres de treball de la
província de Castelló, remés a la Conselleria de Benestar
Social.

Demanda de protecció policial a la zona de Camins
Caminàs, després de rebre denúncies de les beneficiàries
del GIAT per maltractaments a mans de proxenetes i
clients. 

Gestió de protecció víctimes de xarxes de prostitució.
Atenció psicològica urgent a víctimes de violència.
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Una web facilita
la transició de
secundària a la
universitat 

M. CARMEN APARISI

La transició de secundària a la univer-
sitat és un dels passos que requereix infor-
mació i assessorament tant per als estu-
diants com per als orientadors, professors
i pares. Per aquest motiu, la Universitat
Jaume I ha posat en marxa un espai web
en què es facilita la informació necessària
i que mostra la Universitat com una insti-
tució més propera.

L’adreça www.uji.es/infopre és la via
per a accedir a aquesta pàgina web, que
s’emmarca dins del portal universitari
amb diferents enllaços. El projecte s’em-
marca dins de les diverses accions que rea-
litza l’UJI per a potenciar la seua relació
amb la societat. Amb la web, el que s’ha
volgut és anar més enllà del que comporta
la confecció d’una pàgina informativa. 

Els visitants de la web poden consul-
tar tota la informació referida al procés
de transició de l’ensenyament de se-
cundària a la Universitat, ja que aquesta
presenta diferents apartats. La pàgina
rep una mitjana de 3.000 visites setma-
nals, moltes de les quals, fins i tot, pro-
venen de l’estranger.


