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Apricots i la prostitució ètica:
problema o solució?
El principal patrocinador del Saló Eròtic de Barcelona és criticat per formar part del
sector de la prostitució | "Acceptar la prostitució com un treball legal no és la
solució", afirmen des del Moviment Democràtic de les Dones | Prostitutes
Indignades assegura que "el problema de fons és de caire polític, jurídic i del
sistema"
El Saló Eròtic de Barcelona d'enguany
(http://www.naciodigital.cat/noticia/117465/salo/erotic/ultim/refugi/videocameres) va irrompre
amb força amb el vídeo viral protagonitzat per l'actriu porno Amarna Miller,
(http://www.naciodigital.cat/noticia/116676/salo/erotic/barcelona/es/reivindica/amb/potent/video/co
ntra/hipocresia/social) molt crític amb el doble raser de la moral actual respecte al sexe. L'altre
gran debat el va generar el patrocini de l'empresa Apricots (https://www.apricots.es/) , una marca
de cases de cites que diu emmarcar-se dins les pràctiques de la prostitució ètica.
L' (http://www.eldiario.es/zonacritica/salon_erotico_Barcelona-BarbijaputaAmarna_Miller_6_564203595.html) articulista Barbijaputa va publicar una columna dirigida a
Miller (http://www.eldiario.es/zonacritica/salon_erotico_Barcelona-BarbijaputaAmarna_Miller_6_564203595.html) (http://www.eldiario.es/zonacritica/salon_erotico_BarcelonaBarbijaputa-Amarna_Miller_6_564203595.html) on va atacar al certamen per comptar amb el
patrocini de la companyia esmentada. Més enllà de la croada de piulades, la polèmica arrossega
un conflicte molt profund en el sí del treball sexual: abolir la prostitució o regular-la?
(http://www.naciodigital.cat/noticia/106401/debat/prostitucio/normalitzacio/abolicio)
A Barcelona, ja fa un any que Ada Colau va anunciar que es reuniria amb organitzacions del
sector
(http://www.naciodigital.cat/noticia/98268/ajuntament/barcelona/planteja/regular/prostitucio/volunta
ria) per començar a plantar les bases d'una nova ordenança municipal sobre la prostitució. Les
reaccions a la contra d'alcaldesses de l'Àrea Metropolitana -totes del PSC i de CiU- no es van fer
esperar. Mitjançant un manifest i una roda de premsa, van presentar les seves diferències amb
qualsevol intent de regulació de la prostitució.
(http://www.naciodigital.cat/noticia/105234/ciu/psc/alerten/proposta/colau/convertiria/barcelona/bor
dell) Un debat que sempre aixeca polseguera i que torna a agafar força de la mà del patrocinador
del Saló Eròtic.
La prostitució ètica, una categoria en debat
?A Apricots ens agrada treballar utilitzant el cap, però mai deixem de banda el cor. Lluitem contra
qualsevol forma d'abús sexual, el maltractament de gènere i el tràfic de persones?. L'empresa,
que compta amb un comunicat sobre les seves pràctiques https://ca.apricots.es/ethical(
prostitution) i una infografia sobre la situació de la prostitució a Espanya i al món
(https://www.apricots.es/behind-the-obscene/prostitution-infographic) , s'escuda darrere el
concepte de prostitució ètica, voluntària i legal. Apricots assegura oferir espais segurs i saludables
per a les treballadores sexuals que escullen treballar als seus espais.
Però no tots els sectors relacionats amb la indústria del sexe estan d'acord amb aquest
plantejament. La vicepresidenta del Moviment Democràtic de les Dones
(http://mddcat.blogspot.com.es/) , Cristina Simó, carrega durament amb aquesta visió: ?La prostitució
arrossega molts problemes socials com la pobresa de les treballadores que les porten a fer molts
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serveis diàriament, l'impacte en la salut psicològica, la drogodependència i un llarg etcètera?.
Les pràctiques d'empreses com Apricots, diu Simó, no protegeixen a les treballadores sexuals ni de
la marginalitat social ni de la tracta de persones: ?Amb aquest tipus de discursos podrien quedar
protegits els interessos de tercers. Darrere la prostitució hi ha delinqüència i tracta.? Simó opta per la
il·legalització de la prostitució i la reinserció de les treballadores sexuals a altres sectors del mercat
laboral: ?Acceptar la prostitució com un treball legal no és la solució?.
El negoci del buit legal
L'activista de l'Assemblea ProDret Treball Sexual a Catalunya (http://asambleaderechostsexcat.org/) i membre de Prostitutes Indignades
(https://prostitutasindignadas.wordpress.com/) a qui anomenarem Janet, denuncia que la
responsabilitat final la té l'administració pública quan no assumeix emparar legalment a les
treballadores sexuals: ?Vivim a una societat capitalista i la indústria del sexe mou diners. És obvi
que allà on es puguin enriquir, hi arribarà gent interessada. Però el problema de fons és de caràcter
jurídic, polític i del sistema?.
Janet lamenta que els drets laborals de les treballadores sexuals acabin coberts per privats per
una manca de legislació pública. També fa crida a no criminalitzar a les treballadores sexuals
que decideixen exercir en aquests espais: ?Sempre hi ha persones treballant per a tercers com a
les botigues o a les indústries. Si hi ha companyes que prefereixen aquests llocs, no ens hi
oposarem?.
Més enllà de posicionaments, l'activista té clar d'on venen aquest tipus de debats i denuncia la
moral des de la que es jutgen els esdeveniments que giren entorn el sexe: ?És com si fos quelcom
sant, impúdic. No entenc per què molesta tant. Molesta perquè parlem de sexe i no sobre una
pilota de tenis?.
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