
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
LA PROSTITUCIÓ A LA PREMSA 
LOCAL DE LES ILLES BALEARS 

setembre 2008 – febrer 2009 
   
   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

2

 
 
Índex 
 
1. Presentació ................................................................................................................................3 
2. Metodologia ...............................................................................................................................4 
3. Presència del fenomen de la prostitució als diaris d’àmbit local ...............................................6 
4. Protagonistes ...........................................................................................................................11 
5. Pràctiques periodístiques.........................................................................................................15 
6. Algunes conclusions.................................................................................................................20 
 
Annex ...........................................................................................................................................22 

 
 
 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

3

 

1. Presentació 
 
A continuació es presenta l’informe La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – 
Febrer 2009, realitzat per l’Observatori Municipal de la Igualtat arran de la voluntat del Grup d’Estudi 
Permanent de la Prostitució a les Illes Balears (GEPIB) de realitzar accions per impulsar millores en el  
tractament de la prostitució als mitjans de comunicació –si més no, de l’àmbit local.  
 
El grup es mostra preocupat per la imatge d’aquest fenomen que es difon als mitjans de comunicació, més 
centrats –en ocasions– en el sensacionalisme i els titulars que en un tractament correcte del tema que 
incorpori una perspectiva de defensa dels drets humans.  
 
Així doncs, el principal objectiu del present document és dotar el grup d’una eina més que orienti les seves  
futures actuacions relacionades amb el tractament de la prostitució per part dels mitjans de comunicació.  
 
Des de bon començament coneixem les limitacions d’aquest informe. Per una part, es tracta només d’una 
anàlisi de les notícies aparegudes a la premsa escrita. Al missatge que es transmet a la ciutadania 
intervenen altres suports informatius: a més dels clàssics (ràdio i televisió), Internet es perfila com el suport 
informatiu del futur, l’estudi del qual resulta encara més complex.  
 
Per altra banda, no es tracta d’una anàlisi exhaustiva de contingut, sinó més aviat d’una aproximació 
quantitativa que tot just vol dimensionar la presència de les notícies de prostitució als principals mitjans de 
premsa escrita generats a les Illes Balears. Per això, quantifica aspectes com la freqüència de notícies, la 
temàtica i els protagonistes, alhora que introdueix una anàlisi sobre pràctiques periodístiques.  
 
A l’annex es troben les notícies incloses a l’estudi, que queden a disposició del GEPIB per si es vol seguir 
aprofundint en l’anàlisi de contingut.  
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2. Metodologia 
 
Aquest informe analitza quantitativament les notícies relacionades amb prostitució aparegudes a quatre 
diaris d’àmbit local:  
 

 Diari de Balears 
 Diario de Mallorca 
 El Mundo  
 Última Hora 

 
Aquests quatre diaris foren seleccionats per motius organitzatius, d’àmbit i de tirada: són els diaris d’àmbit 
local de major tirada buidats per l’Observatori Municipal de la Igualtat de forma diària. Tot i la seva alta 
difusió, els diaris de distribució gratuïta no foren tinguts en compte perquè la major part de la seva edició 
mallorquina o balear ha estat realitzada per a l’edició general.  
 

Tirada i difusió dels principals diaris de les Illes Balears a 2007 
 Mitjana de tirada Mitjana de difusió 
Última Hora - ed. Mallorca 36.866 32.407 
Adn – ed. Mallorca 28.060 28.010 
Que – ed. Mallorca 26.238 26.213 
Diario de Mallorca 26.695 22.753 
El Mundo - D. Baleares 21.836 17.605 
El Mundo - D. Baleares. ed. Mallorca 19.639 16.081 

Font: www.ojd.es 

 
Les notícies varen ser recollides de forma exhaustiva durant un període de sis mesos: de setembre de 2008 
a febrer de 2009.1 Durant aquest temps, just es recolliren 54 notícies. 
 
Cadascuna d’aquests notícies va ser codificada segons 26 variables que, posteriorment, foren explotades 
mitjançant el programa estadístic SPSS. El quadre de la pàgina següent recull les variables analitzades. 

                                                 
1 Tot i que s’ha pretès recollir les notícies de forma exhaustiva, existeix la possibilitat –no quantificada- que, durant el període tractat, 
hagin aparegut notícies relacionades amb la prostitució que no hagin estat recollides per l’Observatori Municipal de la Igualtat.  
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Variables analitzades 

Presència als diaris  Pràctiques periodístiques 
Codi numèric    Font d’informació Experts/tes, estadístiques, informes... 
Data   (resposta múltiple) Administració pública  
Mitjà de comunicació     Entitats de gestió privada  
Àmbit geogràfic Local   PEP 
 Estatal   Forces de seguretat  
 Internacional   Jutjats  
Mida    Locals de prostitució  
Contingut   Opinió  
Temàtica Successos (provocats per les PEP,    Veïns  
 pels clients,    Observació  
 pels agents de seguretat,    Altres  
 per veïns/veïnes, altres).  Nombre de fonts   
 Actuacions de l’Administració  Utilitzades  
 pública (actuacions polítiques,  Recerca  No 
 actuacions judicials, actuacions  sensacionalisme? Sí 
 policíaques, actuacions 

normativolegislatives, 
 Interès morbós? No 

 actuacions de caire   Sí 
 social)  Posicionament Justifica l’existència de la prostitució 
 Actuacions d’entitats de gestió   Tolera l’existència de la prostitució  
 privada.   Critica l’existència de la prostitució 
 Dades, estadístiques o estudis   No es posiciona 
 Tracta i/o tràfic de persones    Critica l’existència de prostitució al  
 Opinió   Carrer 
 Altres  Incorpora d’alguna No 

Protagonistes  manera la defensa  Sí 
Protagonistes  PEP  dels DH? Només de forma indirecta 
(resposta múltiple) Clients  Incorpora d’alguna No 
 Forces de seguretat  manera la perspectiva Sí 
 Administració pública  de gènere? Només de forma indirecta 
 Entitats de gestió privada  Té foto? No 
 Veïns   Sí 
 Ciutadania en general  Contingut Carrer 
 Proxenetes    PEP  
 Altres   Agents de seguretat 
Sexe Homes   Polítics 
 Dones    Entitats 
 Transsexual   Jutjats 
 Diversos    Altres  
 General   No conté cap foto  
Nacionalitat Espanya  La foto es correspon  Sí, directament 
 UE-27  amb el contingut de la No, però sí hi guarda una certa relació 
 No UE-27 (Europa no comunitària,   notícia? No s’hi corresponen en absolut 
 Amèrica Llatina, Àfrica, Àsia, altres)   No conté cap foto 
 Diverses  La foto té interès 

morbós? 
No 

 No especifica   Sí  
Situació administrativa Normalitzada   No conté cap foto 
 No normalitzada    
 Normalitzada i no normalitzada    
 No s’especifica    
Fa referència a menors  No    
d’edat que exerceixen la  Sí     
prostitució?     
Àmbit d’exercici de la  Carrer    
prostitució Local    
 Carrer i local    
 No s’especifica    
Víctimes/persones      
afectades     
Persones agressores/      
transgressores     
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3. Presència del fenomen de la prostitució als 
diaris d’àmbit local 
 
 

 
La influència que poden tenir les notícies relacionades amb prostitució als 
diaris locals en la percepció ciutadana del fenomen és mínima si es té en 
compte el seu pes als quatre diaris estudiats: no només tenen una aparició 
puntual, sinó que també es tracta de notícies més aviat curtes que solen fer 
referència a fets puntuals succeïts dins l’àmbit local.  
 
Respecte de la temàtica, si bé resulta diversa, es concentra en actuacions de 
l’Administració pública i, en menor mesura, en els successos, tot i que també 
tenen espais altres informacions generades per entitats de gestió privada o 
estudis i estadístiques.  

 
 

 
 La prostitució no és un tema recurrent a la premsa d’àmbit local: durant sis mesos tot just es 

recolliren 54 notícies, la qual cosa suposa una mitjana de 9 notícies mensuals als quatre diaris 
seleccionats.  

 
o Diario de Mallorca i El Mundo foren les publicacions amb major aparició de notícies (3 i 2,8 

mensuals de mitjana, respectivament); Última Hora, amb 1,3, la que en tingué menys.  
 
o Tanmateix, cal dir que l’aparició no és homogènia al llarg del temps: durant unes setmanes 

es dóna una relativa concentració, mentre que d’altres setmanes no té cap aparició a 
premsa.  

 
 El pes de l’aparició de fets relacionats amb la prostitució minva encara més si es té en compte la 

mida de les notícies: sis de cada 10 no superaven un quart de pàgina.  
 

 Com ja s’ha comentat, la temàtica més recurrent són les actuacions de l’Administració pública 
(40,7% de les notícies), d’entre les quals destaquen les policíaques (14,8%) i les 
normativolegislatives (11,1%).  

 
o Els successos (temàtica d’una de cada quatre notícies) han estat majoritàriament provocats 

per clients (13%). 
 

o Les actuacions d’entitats de gestió privada copen un 13,0% de les notícies. Els estudis i les 
estadístiques i la tracta i/o el tràfic de persones només representen una mínima part de les 
notícies (3,7% i 1,9%, respectivament).  

 
 Tres de cada quatre notícies tracten temes succeït a l’àmbit local. Les extensibles a l’àmbit estatal 

són el 16,71% i, les internacionals, el 7,4% restant.  
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Mes de la notícia 

  Nre. de notícies % 

Total 54 100%

Setembre 13 24,1%

Octubre 6 11,1%

Novembre 13 24,1%

Desembre 5 9,3%

Gener 5 9,3%

Febrer 12 22,2%

 

Freqüència setmanal 

0

1

2

3

4

5

6

7

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Setmana

 
 

Mitjà de comunicació 

  Nre. notícies % 

Total 54 100%

Diario de Mallorca 18 33,3%

El Mundo 17 31,5%

Diari de Balears 11 20,4%

Última Hora 8 14,8%

 
 

Mida de la notícia 

  Nre. notícies % 

Total 54 100%

Menys 1/4 pàgina 21 38,9%

1/4 pàgina 12 22,2%

Mitja pàgina 8 14,8%

2/3 pàgina 6 11,1%

Pàgina completa 6 11,1%

Més d'una pàgina 1 1,9%
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Temàtica

Tracta i/o tràfic 
de persones 

1,9%

Opinió. 3,7%
Dades, 

estadístiques o 
estudis
3,7%

Actuacions 
d'entitats de 

gestió privada 
13,0%

Altres
13%

Actuacions de 
l'administració 

pública
40,7%

Successos
24%

 
 
 

Temàtica 

  Nre. notícies % 

Total 54 100% 

Actuacions de l'Administració pública 22 40,7% 

     Actuacions policíaques 8 14,8% 

     Actuacions normativolegislatives 6 11,1% 

     Actuacions polítiques 4 7,4% 

     Actuacions judicials 4 7,4% 

Successos 13 24,1% 

     Succés provocat per clients 7 13,0% 

     Succés provocat per PEP 3 5,6% 

     Altres successos 3 5,6% 

Actuacions d'entitats de gestió privada 7 13,0% 

Estudis o estadístiques 2 3,7% 

Opinió 2 3,7% 

Tracta i/o tràfic de persones 1 1,9% 

Altres 7 13,0% 

 
 

Àmbit geogràfic de la notícia 

  Nre. notícies % 

Total 54 100%

Local 41 75,9%

Estatal 9 16,7%

Internacional 4 7,4%
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Titulars de les notícies incloses a l’estudi 

Codi de 
notícia Titular 

Set. 1     “Los españoles gastan 50 millones al día en pagar servicios sexuales” 

Set. 2     “Los ciudadanos españoles gastan un total de 50 millones de euros cada día en prostitución” 

Set. 3     “El Ayuntamiento de Ibiza ultima una norma contra la prostitución callejera.” 

Set. 4     “De putas y leyes” 

Set. 5     
“Prostitución, entre la convivencia y la estigmatización. El Ayuntamiento de Ibiza sancionará la 
prostitución callejera en la ciudad apelando a la "buena convivencia". "La prostitución en la calle es 
competencia desleal" 

Set. 6     “’Muchos de los que han hecho el plan, seguro que fueron de putas’. Los locales de alterne atacan el 
plan del Gobierno contra el proxenetismo y señalan que ‘sólo puede ser obra de un meapilas’” 

Set. 7     “Foners. Reclaman más seguridad contra la prostitución de las avenidas.” 

Set. 8     “El Gobierno dará cobertura legal y apoyo económico a las inmigrantes clandestinas víctimas de 
explotación sexual.”  

Set. 9     “Condenados los responsables de dos burdeles de Palma a tres años de cárcel por prostitución.” 

Set. 10    “’Estás en venta como si fueras tabaco o un trozo de carne viva. Testimonio de Irina, inmigrante rusa 
que venía a trabajar de bailarina y fue obligada a prostituirse en Almería.”  

Set. 11    “’Las prostitutas viven en un desamparo jurídico total’. Can Alcover de Palma acoge una interesante 
charla sobre ‘la vulneración de los derechos de las trabajadoras sexuales’". 

Set. 12    “ONG Creu Roja fa un programa preventiu dirigit a prostitutes” 

Set. 13    “Calvo desautoriza a Rodríguez y prohibirá que los taxis lleven publicidad de clubes de alterne. El 
concejal de Movilidad permitió este tipo de propaganda en julio incumpliendo el reglamento.”  

Oct. 1 “Cruz Roja distribuye 1.200 kits de prevención entre prostitutas de locales de alterne de las islas.” 

Oct. 2 “Cruz Roja informará a 1.200 prostitutas para prevenir enfermedades de transmisión sexual.” 

Oct. 3 “Cruz Roja pone en marcha un programa de prevención sanitaria que beneficiará a unas 1.200 
trabajadoras del sexo.” 

Oct. 4 
“La Policía advierte un ‘repunte’ de la prostitución callejera durante el verano. Calvià. El Ayuntamiento 
continuará acudiendo a la vía penal en caso de multireincidencia. Los agentes han puesto un centenar 
de denuncias esta temporada alta tras dos años en que el fenómeno se había reducido.”  

Oct. 5 “Desinfectante pestilente para ahuyentar a una prostituta. El Ayuntamiento gerundense de Vila-sacra 
roció con Zotal la rotonda donde se exhibía la mujer, tras no lograr que la echara la policía.”  

Oct. 6 
“Los taxistas avisan que mantendrán la publicidad de clubes de alterne. Confían en que el 
Ayuntamiento no derogará el decreto firmado hace 2 meses y medio por el edil Rodríguez. ‘Hay 
derechos adquiridos’, dicen.”  

Nov. 1 “Ingresa en prisión una mujer por traer a ucranianas a la isla para prostituirse. La detenida negó formar 
parte de una trama asentada en Málaga que introducía a inmigrantes.”  

Nov. 2 “La Policia activa un pla estratègic contra la prostitució.”  

Nov. 3 “Dues detencions en un club nocturn de Campos.”  

Nov. 4 “Detingut per robar un collar a una prostituta.”  

Nov. 5 “Detenido por agredir y robar a una prostituta.“ 

Nov. 6 “Conos contra la prostitución. La Policía Local ocupa un carril de las Avenidas para impedir el paso a los 
posibles clientes. Antes las quejas vecinales los agentes han ampliado su dispositivo.”  

Nov. 7 “Razones y sinrazones de la prostitución.” 

Nov. 8 “Alas reparteix 30.000 preservatius a prostíbuls.” 
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Codi notícia Titular 

Nov. 9 
“De la agresión verbal a la ‘permisiva’ explotación sexual. Taula per Palestina, Metges del Món y 
Amnistía Internacional analizaron la situación de la mujer en el mundo con motivo de la celebración, 
hoy, del Día Mundial contra la Violencia de Género.”  

Nov. 10 
“Piden la clausura definitiva de un club de alterne de Palma por un delito de prostitución. La fiscal 
solicitó ayer tres años de cárcel para el responsable del local y un año y medio, a la encargada. Los 
acusados fueron condenados este mismo verano por hechos similares.”  

Nov. 11 
“Detenida una prostituta 2 veces en 3 días por robo y por atacar a policías. El martes 25 por la noche 
fue denunciada por un conductor al que sustrajo las llaves del coche y 20 €. El jueves 27 atacó y 
amenazó a agentes locales.”  

Nov. 12 “Instalación de conos en Avenidas contra la prostitución.”  

Nov. 13 “La policía detiene a una prostituta dos veces en 72 horas en las Avenidas por causar altercados.” 

Des. 1     “Arrestado por una agresión sexual a una prostituta en Palma.” 

Des. 2     “Denuncian que prostituyen a brasileñas a la fuerza en un club de citas de Inca.” 

Des. 3     
“Una magistrada ordena la clausura definitiva de un club de alterne de Palma. La jueza condena a dos 
años y medio de cárcel al responsable del local  a un año, a la encargada. Los acusados son 
condenados por prostitución por segunda vez en un año.”  

Des. 4     “Conos contra la prostitución… y la alcoholemia. En su primer mes el dispositivo de la Policía Local en 
avenidas ha aumentado un 20% los positivos en los controles.”  

Des. 5     “El gatillazo de la prostitución. Los clubes de alterne pierden un 40% de su facturación. Ya se han 
esfumado 20.000 empleos.”  

Gen. 1     “Detenido tras amenazar a una prostituta por una presunta deuda.” 

Gen. 2     “Detingut per la pallissa rebuda per una prostituta.”  

Gen. 3     
“Dos hombres auxilian a una prostituta en Palma que estaba siendo agredida brutalmente por un 
cliente. La Policía Local procedió a la detención de José Z.V., de 32 años de edad y trasladado a Sant 
Ferran.”  

Gen. 4     Ibiza prohibirá la prostitución callejera y la mendicidad. La ordenanza veta expresamente la actividad 
de los "limpiaparabrisas" 

Gen. 5     “La crisis provoca un aumento de prostitutas españolas. La situación saca del negocio a las meretrices 
extranjeras. ‘Entran amas de casa con necesidades económicas’, dice el colectivo Hetaira.” 

Feb. 1 “El fiscal pide tres años de cárcel para la encargada de un local de alterne por explotar a mujeres.”  

Feb. 2 “De alcalde ‘puritano’ a violador. El ex primer edil del municipio italiano de Rovato, enemigo declarado 
de los inmigrantes y la prostitución, ha sido condenado por violar a una meretriz rumana.”  

Feb. 3 “Dos detenidos en Lugo buscados por un juzgado de Palma por prostitución. La fiscalía solicita para 
cada uno una pena de un año y medio de prisión por controlar a mujeres.”  

Feb. 4 “El defensor del ciudadano ‘sugiere’ que se prohiba la prostitución en la calle.” 

Feb. 5 “El Defensor de la Cuitadania pide que se prohiba la prostitución en la calle. Lladó señala que el 
problema es grave sobre todo en las Avenidas.”  

Feb. 6 “El Defensor del Poble demana prohibir la prostitució de carrer.” 

Feb. 7 
“’Mi virginidad vale tres millones’. Un empresario australiano está dispuesto a pagar 2,87 millones de 
euros, dice Natalie, que ha puesto su himen en venta. ‘Quiero comprarme una casa y poner una 
tienda’, declara.”  

Feb. 8 “Arrestada una clienta d'un prostíbul de Portocristo. La sospitosa es Despullà, destrossà part del  
mobiliari, amenaçà altres clients del local i va atacar quatre policies.”  

Feb. 9 
“Detenida una clienta de un prostíbulo de Portocristo que se desnudó y atacó a cuatro policías. Los 
agentes acudieron al club de alterne porque la señora comenzó a lanzar taburetes a los clientes y a 
amenazarlos.”  

Feb. 10 “Desarticulada una banda que explotava dones a Can Picafort.”  

Feb. 11 “Seis detenidos por explotar a mujeres en un club de alterne de Can Picafort.”  

Feb. 12 “Detenida una banda que asaltaba a prostitutas haciéndose pasar por policías en Tarragona.”  
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4. Protagonistes 
 

 
 

 Els protagonistes indiscutibles de les notícies vinculades amb la prostitució 
són les mateixes PEP i les forces de seguretat. Tot i així, l’Administració 
pública i, en menor mesura, les entitats de gestió privada també tenen 
cabuda a les notícies vinculades amb la prostitució.  
 
El perfil de les PEP que es desprèn de les notícies estudiades no coincideix 
necessàriament amb la realitat. Quant a la nacionalitat, tot i que la major 
part de les PEP de les Illes Balears són estrangeres, la tònica general és no 
informar de la seva nacionalitat i/o procedència, dada positiva ja que 
desincentiva la creació d’arquetips. Sí que hi ha una certa 
sobredimensionalització de la prostitució de carrer.  
 
Respecte a quines persones serien les víctimes o afectades i les 
transgressores o agressores, hi ha una certa tendència a presentar les PEP 
dins el primer grup, tot i que també apareixen com les generadores de 
conflictes, juntament amb proxenetes/amos de locals, clients i màfies.  
 

 
 
 

 Els protagonistes de les notícies relacionades amb prostitució són les mateixes PEP en un 54% de 
les ocasions, si bé podríem parlar més aviat de protagonistes passius que generen una notícia però 
sense donar-ne opinió. 

 
o Les forces de seguretat hi estan implicades en un 44% dels casos, dada que no afavoreix 

gaire la imatge que es transmet a les lectores i als lectors, ja que vincula prostitució amb 
altercats i/o delictes.  

o L’Administració pública és el tercer actor amb major aparició: és el protagonista en el 28% 
de les notícies aparegudes.  

o L’aparició d’entitats de gestió privada no dista gaire de les anteriors (20% sobre el total), si 
bé durant el període estudiat es redueix a les aportacions que han fet Metges del Món i Creu 
Roja.  

o Els clients, un element important en l’existència del món de la prostitució, apareixen a una 
de cada quatre notícies com a protagonista. La seva figura, però, està força vinculada a fets 
negatius: recordem que un 13% de les notícies era un succés provocat per clients de 
prostitució.   

o Els veïns i la ciutadania en general tenen un menor pes: són protagonistes a un 10% i a un 
4% de les notícies, respectivament.  

o Com es veurà més endavant, els principals protagonistes no coincideixen necessàriament 
amb les fonts majoritàries, una situació gens nova quan es tracta d’informació referida  a 
minories.  
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 Quant a les característiques de les PEP que s’indiquen, normalment no s’especifiquen 

característiques concretes de nacionalitat i situació administrativa.  
 

o Seguint la línia de determinades recomanacions estilístiques, com ara el Manual d’estil de la 
Comissió de Periodisme Solidari del Col·legi de Periodistes de Catalunya, les informacions no 
afavoreixen la formació d’arquetips construïts a partir de la procedència de les PEP, ja que 
no necessàriament s’informa de la seva nacionalitat.  

 
o En concret, durant els sis mesos no es va recollir cap notícia on al titular 

s’especifiqués la nacionalitat de les PEP i/o dels agressors o agressores de forma 
gratuïta.  

o En bona part dels casos en els quals sí s’especifica la nacionalitat i/o la situació 
administrativa de les PEP es fa referència a actuacions policíaques i/o judicials.  

 
o En els casos en els quals sí s’especifica la nacionalitat, tenen un major pes les PEP 

espanyoles,2 tot i que són una minoria.3 
  

 En una tercera part de les ocasions, no es fa una menció específica a homes o dones que exerceixen 
la prostitució, sinó que tracten el fenomen de forma genèrica.  

 
o Tot i així, en un 57,4% de les notícies si s’especifica que es tracta de dones o de prostitució 

femenina.  
o Només en unes poques ocasions es menciona la prostitució masculina, si bé conjuntament 

amb la de dones.  
 

 La prostitució de carrer sí que es troba sobrerepresentada a les notícies aparegudes en premsa: tot i 
ser minoritària, l’àmbit d’exercici de la prostitució és el carrer en una de cada tres notícies recollides.  

 
 Sense caure en victimitzacions ni acusacions, el contingut de les notícies –molt centrat en successos, 

recordem-ho– tendeix a presentar, de forma indirecta, unes persones que tindrien el rol de víctimes 
o afectades i d’altres que tindrien el d’agressores o transgressores.  

 
o En el primer grup es troben principalment les mateixes PEP (46,3%). En el segon, més 

diversificat, es presenten quasi a parts iguals PEP (16,7%), proxenetes/amos de locals 
(14,8%) i clients (13%). Les màfies hi juguen un paper menys important (9,3%).  

o Cal tenir en compte, però, que un 20,4% de les notícies no presenta cap persona com a 
víctima/afectada i un 27,8%, cap persona agressora i/o transgressora.  

                                                 
2 Atès el baix nombre de notícies en les quals sí es fa menció d’una nacionalitat concreta, i tenint en compte que les dades disponibles 
sobre nacionalitat de les PEP que exerceixen a les Illes Balears són de 2005, no s’ha trobat adient fer una comparació entre ambdós 
paràmetres per esbrinar la sobrerepresentació o subrepresentació de certs col·lectius a les notícies.  
3 Al llibre Sexe en venda a Mallorca. La prostitució femenina a Mallorca. Palma 2006: Lleonard Muntaner es xifra en un 70-85% la 
prostitució exercida per dones estrangeres.  
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Protagonistes (multiresposta)

4,0%

10,0%

10,0%

20,0%

26,0%

28,0%

44,0%

54,0%

Ciutadania en general

Altres

Veïnats

Entitats de gestió privada

Clients

Administració pública

Forces de seguretat

PEPs

 
 
 

Protagonistes (multiresposta)4 

  
Nre. notícies 

% sobre total 
de 

protagonistes 

% sobre total 
de notícies 

Total 54 100% 196% 

PEP 27 27,6% 54,0% 

Forces de seguretat 22 22,4% 44,0% 

Administració pública 14 14,3% 28,0% 

Clients 13 13,3% 26,0% 

Entitats de gestió privada 10 10,2% 20,0% 

Veïns 5 5,1% 10,0% 

Ciutadania en general 2 2,0% 4,0% 

Altres 5 5,1% 10,0% 

 
 

Gènere de les PEP 

  Nre. notícies % 

Total 54 100%

Dones 31 57,4%
No es fa una menció 
específica a homes/dones 19 35,2%

Homes i dones 4 7,4%

 

                                                 
4 Es proporcionen dos tipus de percentatges. El primer (percentatge sobre total de protagonistes) suma 100% perquè està realitzat 
sobre el total de respostes. El segon (percentatge sobre total de notícies) supera el 100% perquè algunes notícies tenien més d’un 
protagonista.  
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Nacionalitat de les PEP 

  Nre. notícies % 

Total 54 100%

No s’especifica 32 59,3%

Diverses nacionalitats 5 9,3%

Espanya 6 11,1%

UE27 1 1,9%

No UE-27 2 3,7%

Europa no comunitària 3 5,6%

Amèrica Llatina 3 5,6%

Àfrica 1 1,9%

Altres 1 1,9%

 
Situació administrativa de les PEP 

  Nre. notícies % 

Total 54 100%

No s'especifica 40 74,1%

Normalitzada i no normalitzada 6 11,1%

Normalitzada 4 7,4%

No normalitzada 4 7,4%

 
Àmbit d'exercici de la prostitució 

  Nre. notícies % 

Total 54 100%

Local 25 46,3%

Carrer 19 35,2%

Carrer i local 5 9,3%

No s'especifica 5 9,3%

 

Víctimes/persones afectades i persones 
agressores/transgressores

27,8%

16,7%

13,0%

14,8%

9,3%

5,6%

7,4%

3,7%

1,9%

3,7%

1,9%

1,9%

11,1%

14,8%

46,3%

20,4%No es presenta

PEPS

Els veïns i veïnes

Vàries persones

Clients

Proxenetes/amos de locals

Màfies

L'administració pública

La situació econòmica

Altres

   Víctimes/                                               Persones agressores/ 
    persones afectades                                       transgressores 
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5. Pràctiques periodístiques 
 
 

 
Com succeeix sovint a la pràctica periodística local, bona part de les notícies 
es fonamenten en una sola font d’informació, principalment entitats 
públiques. En el cas concret de les notícies estudiades, les fonts principals 
són forces de seguretat, Administració pública i jutjats. Per la importància del 
missatge que poden donar les entitats de gestió privada, destacam la seva 
baixa presència com a font periodística de les notícies locals.  
 
Sota el nostre criteri, la recerca de sensacionalisme ha estat detectada a una 
de cada quatre notícies, si bé cal apuntar que la tònica general és el respecte 
a les PEP. És menys comuna la recerca de morbositat, tot i que, també a 
criteri nostre, unes poques notícies feien servir una subtil morbositat.  
 
Respecte de l’existència de prostitució, els periodistes no solen donar 
elements que els posicionin a favor o en contra del fenomen, amb l’excepció 
de la prostitució de carrer, que en ocasions es dóna per suposat que és per 
si mateixa una realitat que no hauria de donar-se.  
 

 
 
 

 La major part de les notícies només està fonamentada en una única font d’informació. Tot just el 
18,5% de les notícies afegeix qualitat a la notícia incorporant-hi alguna font més.  

 
o Taxativament, les fonts d’informació més utilitzades són les relacionades amb les 

administracions públiques: les forces de seguretat són la font del 37% de les notícies 
consultades; l’Administració pública, del 20,4%, i els jutjats, del 13%.5  

o S’ha comptat amb les mateixes PEP a l’11,1% de les notícies, i amb propietaris de locals de 
prostitució, en el 7,4%. Menys veu han tingut els experts i/o les estadístiques i els veïns de 
les zones properes a l’exercici de la prostitució, que només han estat consultats al 3,7% i al 
5,6% de les notícies, respectivament.  

o Respecte de les entitats de gestió privada, han estat la font del 16,7% de les notícies.  
 
 La recerca de sensacionalisme, un perill comú de la pràctica periodística, està present en una de 

cada quatre notícies. Al quadre següent s’exposen alguns titulars de les notícies que, sota el nostre 
criteri, focalitzaven l’atenció en aspectes més aviat sensacionalistes per cridar l’atenció sobre la 
notícia.  

                                                 
5 Recordem que les notícies poden haver utilitzat més d’una font. Així doncs, aquests percentatges superen el 100%.  
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Titulars de notícies que cerquen el sensacionalisme 

Codi notícia Titular 

Set. 4     “De putas y leyes.” 

Set. 6     “’Muchos de los que han hecho el plan, seguro que fueron de putas’. Los locales de alterne atacan el 
plan del Gobierno contra el proxenetismo y señalan que ‘sólo puede ser obra de un meapilas’.” 

Set. 10    “’Estás en venta como si fueras tabaco o un trozo de carne viva’. Testimonio de ‘Irina’, inmigrante rusa 
que venía a trabajar de bailarina y fue obligada a prostituirse en Almería.”  

Set-11    “’Las prostitutas viven en un desamparo jurídico total’. Can Alcover de Palma acoge una interesante 
charla sobre ‘la vulneración de los derechos de las trabajadoras sexuales’.” 

Oct. 5 “Desinfectante pestilente para ahuyentar a una prostituta. El Ayuntamiento gerundense de Vila-sacra 
roció con Zotal la rotonda donde se exhibía la mujer, tras no lograr que la echara la policía.”  

Nov. 4 “Detingut per robar un collar a una prostituta.”  

Nov. 5 “Detenido por agredir y robar a una prostituta.”  

Nov. 11 
“Detenida una prostituta 2 veces en 3 días por robo y por atacar a policías. El martes 25 por la noche 
fue denunciada por un conductor al que sustrajo las llaves del coche y 20 €. El jueves 27 atacó y 
amenazó a agentes locales.”  

Feb. 2 “De alcalde ‘puritano’ a violador. El ex primer edil del municipio italiano de Rovato, enemigo declarado 
de los inmigrantes y la prostitución, ha sido condenado por violar a una meretriz rumana.”  

Feb. 8 “Arrestada una clienta d'un prostíbul de Portocristo. La sospitosa es despullà, en destrossà part del 
mobiliari, amenaçà altres clients del local i va atacar quatre policies.”  

Feb. 9 
“Detenida una clienta de un prostíbulo de Portocristo que se desnudó y atacó a cuatro policías. Los 
agentes acudieron al club de alterne porque la señora comenzó a lanzar taburetes a los clientes y a 
amenazarlos.”  

Feb. 12 “Detenida una banda que asaltaba a prostitutas haciéndose pasar por policías en Tarragona.” 

 
 La recerca innecessària d’interès morbós només va ser detectada a una de cada 10 notícies, si bé 

val a dir que les notícies no s’esplaiaven en excés en aquest aspecte, sinó que més aviat intentaven 
cridar l’atenció des dels titulars o destacats, o durant la notícia es detenien breument en algun 
aspecte relativament morbós. Algunes de les notícies coincideixen amb les que cercaven 
sensacionalisme.  

 

Titulars de notícies amb caràcter morbós 

Codi notícia Titular 

Set. 10    “’Estás en venta como si fueras tabaco o un trozo de carne viva’. Testimonio de ‘Irina’, inmigrante rusa 
que venía a trabajar de bailarina y fue obligada a prostituirse en Almería.”  

Des. 5     “El gatillazo de la prostitución. Los clubes de alterne pierden un 40% de su facturación. Ya se han 
esfumado 20.000 empleos.”  

Feb. 2 “De alcalde ‘puritano’ a violador. El ex primer edil del municipio italiano de Rovato, enemigo declarado 
de los inmigrantes y la prostitución, ha sido condenado por violar a una meretriz rumana.”  

Feb. 7 
“’Mi virginidad vale tres millones’. Un empresario australiano está dispuesto a pagar 2,87 millones de 
euros, dice Natalie, que ha puesto su himen en venta. ‘Quiero comprarme una casa y poner una 
tienda’, declara.”  

Feb. 8 “Arrestada una clienta d'un prostíbul de Portocristo. La sospitosa es despullà, destrossà part del 
mobiliari, amenaçà altres clients del local i va atacar quatre policies.”  

Feb. 9 
“Detenida una clienta de un prostíbulo de Portocristo que se desnudó y atacó a cuatro policías. Los 
agentes acudieron al club de alterne porque la señora comenzó a lanzar taburetes a los clientes y a 
amenazarlos.”  
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 A la major part de casos el o la periodista no es posiciona pel que fa a la prostitució (70,4%).  

 
o Un 9,3% de les notícies s’apropen a arguments de tolerància envers la prostitució. Només 

en una ocasió, concretament en un article d’opinió, l’autor justifica l’existència de 
prostitució.  

o Són més comunes les crítiques a l’existència de la prostitució al carrer (14,8% dels casos), 
de la qual es culpen sovint les administracions públiques.  

 
 El posicionament de bona part de les entitats que treballen amb prostitució entenen el fenomen des 

d’una òptica de respecte als drets humans. Els mitjans de comunicació estudiats incorporen part 
d’aquesta visió fent alguna menció (generalment indirecta) a aquests dos aspectes: al 20,4% de les 
notícies en el cas dels drets humans i del 16,7% en el cas de la perspectiva de gènere. La tracta i/o 
les màfies estan presents en tres de cada 10 notícies, si bé generalment com una menció indirecta.  

 
 Més enllà de la mateixa redacció de la notícia, el contingut gràfic pot transmetre amb molta facilitat 

missatges i estereotips. Per aquest motiu, també ha estat tingut en compte.  
 

o En gairebé la meitat de les notícies consultades apareix almenys una fotografia. El seu 
contingut (relacionat sempre directa o indirectament amb la notícia) són PEP (30,8% de les 
ocasions), però també agents de seguretat o entitats (19,2% cadascuna).  

o Tot i que la tònica general és el respecte, en tres ocasions s’han trobat fotos que més aviat 
incitaven allò morbós, cosa innecessària pel contingut de la notícia.  

 
 

Nombre de fonts utilitzades 

  Nre. notícies % 

Total 54 100%

1 font 44 81,5%

2 fonts 6 11,1%

3 o més 4 7,4%

 
Fonts d'informació 

  
Nre. 

notícies 

% sobre 
total de 

fonts 

% sobre 
total de 
notícies 

Total 54 100% 125,9% 

Forces de seguretat 20 29,4% 37% 

Administració pública 11 16,2% 20,4% 

Entitats de gestió privada 9 13,2% 16,7% 

Jutjats 7 10,3% 13% 

PEP 6 8,8% 11,1% 

Locals de prostitució 4 5,9% 7,4% 

Experts/tes, estadístiques, informes... 3 4,4% 5,6% 

Opinió 3 4,4% 5,6% 

Veïns 2 2,9% 3,7% 

Altres 3 4,4% 5,6% 

 
Recerca sensacionalisme? 

  Nre. notícies Percentatge 

Total 54 100%

No 42 75,9%

Sí 12 24,1%
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La notícia cerca morbositat? 

  Nre. notícies % 

Total 54 100%

No 48 88,9%

Sí 6 11,1%

 
Posicionament respecte l'existència de prostitució 

  
Nre. 

notícies % 

Total 54 100%

No es posiciona 38 70,4%

Justifica l'existència de la prostitució 1 1,9%

Tolera l'existència de la prostitució 5 9,3%

Critica l'existència de la prostitució 2 3,7%
Critica l'existència de la prostitució al 
carrer 8 14,8%

 
Incorpora d’alguna manera el respecte als drets humans? 

  Nre. notícies % 

Total 54 100%

No 43 79,6%

Sí 11 20,4%

 
Incorpora d’alguna manera la perspectiva de gènere? 

  Nre. notícies % 

Total 54 100%

No 45 83,3%

Sí 9 16,7%

 
Fa alguna menció al comerç i/o a les màfies? 

  Nre. notícies % 

Total 54 100%

No 38 70,4%

Sí 16 29,6%

 
Fa referència a menors que exerceixin la prostitució? 

  Nre. notícies % 

Total 54 100%

No 53 98,1%

Sí 1 1,9%
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Conté alguna foto? 

  Nre. notícies % 

Total 54 100%

No 28 51,9%

Sí 26 48,1%

 
Contingut de la foto 

  Nre. notícies % 

Total 26 100%

PEP 8 30,8%

Agents de seguretat 5 19,2%

Entitats 5 19,2%

Carrer 2 7,7%

Jutjats 2 7,7%

Polítics 1 3,8%

Altres 3 11,5%

 
La foto es correspon amb el contingut de la notícia? 

  Nre. notícies Percentatge 

Total 26 100%

Sí, directament 16 61,5%
No, però hi  guarda una 
certa relació 10 38,5%

 
La foto recerca el morbo? 

  N. notícies Percentatge 

Total 26 100%

No 23 88,5%

Sí 3 11,5%
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6. Algunes conclusions 
 
 
 
La prostitució és una realitat ben complexa de la qual la ciutadania té un ampli desconeixement. De cada 
vegada més, i en part a causa de la penetració que té l’oferiment de serveis sexuals al nostre entorn –com a 
tals o virtuals, en directe o en diferit–, s’envia un missatge a la ciutadania que desdibuixa algunes veritats: 
que la prostitució és fruit de la desigualtat de gènere; que massa sovint s’exerceix per obligació i/o engany; 
que moltes PEP són mares que es veuen abocades a realitzar l’activitat per poder mantenir els seus fills; que 
és un món envoltat de violència. I un llarg etcètera.  
 
Els mitjans de comunicació són una peça clau del nostre entorn que ens desdibuixa la vertadera cara de la 
prostitució. Per aquest motiu, i arran d’una inquietud del GEPIB, l’Observatori Municipal de la Igualtat ha 
realitzat aquesta anàlisi quantitativa de les notícies aparegudes durant un semestre a quatre diaris d’àmbit 
local relacionades amb la prostitució, que espera aportar elements de reflexió al grup que ajudin a dissenyar 
estratègies comunicatives perquè la població de les Illes Balears millori el seu coneixement del món de la 
prostitució. 
 
La primera conclusió que s’obté de la recollida de notícies d’un semestre és que, en termes quantitatius, el 
pes que pugui tenir la premsa escrita balear en la imatge que es projecta cap a la ciutadania és mínim: tot 
just parlam de nou notícies mensuals repartides a quatre diaris. Menció a part mereixen els anuncis de 
serveis sexuals en aquest mateix suport, qüestió en la qual fins i tot l’Administració estatal, mitjançant el 
Ministeri d’Igualtat, intenta intervenir.  
 
Quasi la meitat de les notícies són successos, actuacions policíaques o actuacions judicials. Aquesta 
sobredimensió de notícies gairebé negatives per definició ajuda a vincular prostitució amb inseguretat i 
violència, alhora que facilita l’abús de sensacionalisme. De fet, l’informe confirma una inquietud del grup: 
l’abús del sensacionalisme i, en menor mesura, de la recerca d’allò morbós. Aquesta situació és, en major o 
menor grau, una pràctica comuna dels diaris locals, que tendeixen a abusar d’elements sensacionalistes als 
titulars i/o destacats que, en el cas de les notícies relacionades amb la prostitució, pot estar agreujat per 
elements morbosos.  
 
Tal vegada el principal problema radica que la pràctica periodística massa sovint està marcada per la 
immediatesa i la falta de temps per aprofundir en els fets noticiosos. Per aquest motiu, s’alimenta en bona 
part de les aportacions que reben de les administracions públiques, les forces de seguretat i els jutjats. 
Essent així, resulta lògic que les notícies relacionades amb prostitució estiguin plenes de successos i notícies 
Generades pels jutjats i les forces de seguretat.  
 
Sembla ser tasca de les entitats locals que sí treballen amb la prostitució (bé sigui en primeria línia o bé des 
de l’anàlisi de la realitat i/o la voluntat de treballar per a la igualtat) invertir aquest excessiu pes de notícies 
negatives i sensacionalistes, entrant en la roda generadora de notícies. Donar a conèixer la nostra feina 
mitjançant notes o rodes de premsa –a la manera que ja ha fet Creu Roja– seria una manera de traslladar a 
la ciutadania aquesta realitat que volem denunciar; per altra banda, s’hauria de fer feina per donar a 
conèixer el GEPIB als periodistes que treballen en el dia a dia, per facilitar la comunicació entre entitats i 
premsa, de manera que les notícies guanyassin en profunditat. Aquesta és una tasca que en ocasions ha fet 
Metges del Món.  
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La declaració de principis de la professió periodística a Catalunya, a la qual el Sindicat de Periodistes de les 
Illes Balears s’adhereix i convida els seus afiliats i afiliades, inclou la següent recomanació: 
 
“Actuar amb especial responsabilitat i rigor en el cas d’informacions o opinions amb continguts que puguin 
suscitar discriminacions per raons de sexe, raça, creences, extracció social i cultural i malaltia, així com 
incitar a l’ús de la violència, evitant expressions o testimonis vexatoris o lesius per a la condició personal dels 
individus i la seva integritat física i moral”.  
 
Així doncs, en principi sembla que hi hauria una bona predisposició per part del col·lectiu periodístic a 
millorar el tractament que es fa de la prostitució. De fet, més enllà d’apuntar-se a la tònica generalitzada 
d’aportar sensacionalisme a partir dels titulars, el cos de les notícies sol ser molt respectuós amb les PEP, si 
bé pot guanyar en profunditat i qualitat si entitats com les que formen part del GEPIB treballen per aportar-
hi la seva visió i desfer estereotips.  
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Annex 
 
A continuació s’inclouen les 54 notícies tractades a l’estudi.  
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Notícies de setembre 
 
SET1. UH 1-9-08 
SET2. DM 1-9-08 
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SET3. EM 12-09-08 
SET4. EM 5-9-08 

 
 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

25

 
 
 
SET5. EM 21-09-08 
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SET6. EM 23-09-08 
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SET7. DM 22-09-08 
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SET8. UH 24-9-08 
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SET9. DM 26-09-08 
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Observatori Municipal de la Igualtat 

30

 
 
 
 
SET10. EM 28-09-08 
 

 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

31

 
 
SET11. UH 29-9-08 
 

 
 
 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

32

 
 
SET12. DB 30-09-08 
 
 
 

 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

33

 
 
SET13. EM 30-09-08. 
 
 

 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

34

 
Notícies d’octubre 
 
 
OCT1. DM 2-10-08 

 
 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

35

 
 
 
 
OCT2. EM 2-10-08 
 

 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

36

 
 
 
 
OCT3. UH 2-10-08 
 

 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

37

 
 
 
OCT4. DM 7-10-08 
 

 
 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

38

 
 
OCT5. EM 8-10-08 
 

 
 
 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

39

 
 
 
OCT6. EM 8-10-08 
 

 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

40

 
Notícies de novembre 
 
 
NOV1. DM 8-11-08 

 
 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

41

 
 
NOV2. DB 17-11-08 
NOV3. DB 15-11-08 
NOV4. DB 21-11-08 
NOV5. DM 21-11-08 

 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

42

 
 
 
 

 
 
 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

43

 
 
 
 
NOV7. EM 22-11-08 

 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

44

 
 
 
 
 
 
 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

45

 
NOV8. DB 25-11-08 

 
 
 
 
 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

46

 
 
NOV 9. DM 25-11-08 

 
 
 
 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

47

 
 
 
NOV 10. EM 28-11-08 

 
 
 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

48

 
 
 
 
 
NOV 11. EM 28-11-08 

 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

49

 
 
 
NOV12. DM 28-11-08 
NOV 13. UH 28-11-08 
 

 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

50

Notícies de desembre 
 
DES 1. DM 5-12-08 
 

 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

51

DES 2. DM 5-12-08 

 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

52

DES 3. DM 23-12-08. 

 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

53

DES 4. DM 25-12-08. 

 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

54

DES 5. EM 28-12-08 

 
 
 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

55

 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

56

Notícies de gener 
 
GEN 1. DM 6-1-09 

 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

57

 
GEN 2. DB 26-1-09 

 
 
 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

58

GEN 3. UH 26-1-09 

 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

59

 
GEN 4. EM 28-1-09 

 
 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

60

GEN 5. EM 29-01-09 

 
 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

61

Notícies de febrer 
 
FEB 1. DM 4-2-09 

 
 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

62

FEB 2. EM 6-2-09 

 
 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

63

FEB3. DM 15-2-09 

 
 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

64

FEB 5. UH 18-02-09 

 
 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

65

FEB  4. DM 18-2-09 
FEB 6. DB 18-2-09 

 
 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

66

FEB 7. EM 1-2-09 

 
 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

67

FEB 8. DB 18-2-09 

 
 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

68

FEB 9. UH  18-2-09 

 
 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

69

FEB 10. DB 24-2-09 

 
 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

70

FEB 11. UH 24-2-09 

 
 



 
 

La prostitució a la premsa local de les Illes Balears. Setembre 2008 – Febrer 2009 
Observatori Municipal de la Igualtat 

71

FEB 12. DM 25-2-09 

 
 
 
 
 
 


