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Presó per a alguns membres de la
macroxarxa de prostitució del Baix
Penedès
Els altres cinc processats queden absolts

Els acusats al tribunal | ACN

La fiscalia i les defenses han pactat penes menors de presó per a nou membres de la xarxa de
tràfic i explotació sexual de dones desmantellada el 2009 al Baix Penedès. Arran de l'acord de
conformitat, l'Audiència de Tarragona els ha condemnat a penes d'entre 1 any i mig, i 3 anys i 3
mesos de presó -que no hauran de complir si no delinqueixin durant dos anys-. Els altres cinc
processats han quedat absolts després que la fiscalia hagi retirat l'acusació contra ells.
Dilluns passat el tribunal va descartar suspendre el judici, tal com pretenia la fiscalia, malgrat que
70 dels 110 testimonis citats a declarar no s'havien localitzat. Inicialment els catorze processats
s'enfrontaven a penes de més de 1.500 anys de presó.

El tribunal ha condemnat tres individus a una pena de 3 anys i 3 mesos de presó, i a prop de 500
euros de multa per a cadascun. En concret, els ha imposat 2 anys per un delicte de tracta
d'éssers humans en concurs medial amb un delicte de determinació coactiva a la prostitució de
menors d'edat; 1 any de presó per un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers, i 3 mesos
i 1 dia de presó i multa de 480 euros per un delicte continuat de falsedat documental. A més,
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també els ha imposat la prohibició d'apropar-se a menys de 500 metres o comunicar-se amb una
de les víctimes durant 9 anys.
Als altres sis condemnats l'Audiència els ha imposat una pena de 15 mesos de presó i 720 euros
de multa per un delicte de determinació coactiva a la prostitució de menors d'edat, i de 3 mesos i 1
dia de presó, i 480 euros de multa, per un delicte continuat de falsedat documental. A més, també
els ha imposat una prohibició d'apropar-se a menys de 500 metres o comunicar-se amb una de les
víctimes durant 9 anys.
El tribunal, però, ha accedit a suspendre la pena i els nou condemnats evitaran l'ingrés al centre
penitenciari amb la condició que no tornin a delinquir durant dos anys. Les defenses ho havien
demanat per falta de condemnes anteriors i pel fet que no hi ha cap pena que superi els dos anys
de forma individualitzada. Tot i això, si tornen a delinquir se'ls revocarà la suspensió, segons ha
advertit el magistrat president.
En paral·lel, l'Audiència ha absolt els propietaris de tres clubs situats a Bellvei, Cunit i Segur de
Calafell, i dues dones que en aquell moment exercien la prostitució. La sentència, que s'ha llegit
oralment durant la vista, és ferma.
Els fets es van destapar l'any 2009
El grup reclutava les víctimes i les obligaven a prostituir-se en diversos clubs del Baix Penedès i
carreteres com l'N-340 i la C-31, entre els anys 2003 i 2009. La investigació policial va relacionar
la xarxa amb altres grups ubicats al Brasil, on compraven moltes de les víctimes que després
obligaven a exercir la prostitució a Catalunya i el País Valencià, i que alhora, més tard venien a
altres organitzacions de proxenetes de diverses capitals europees.
El cas es va destapar després que una noia romanesa aconseguís escapar del control del grup
juntament amb una altra dona. Va denunciar que havia arribat a Catalunya sent menor d'edat i
que havia estat reclosa durant dos anys en un pis del Raval de Barcelona, on l'obligaven a
exercir la prostitució. A causa de les condicions d'insalubritat a les quals eren sotmeses, la noia va
haver de ser hospitalitzada i, fins i tot, van haver de trasplantar-li el fetge en haver contret el virus
de l'hepatitis B.
Un jutjat del Vendrell va autoritzar el març del 2009 onze entrades i registres en domicilis del
Vendrell, Calafell, Albinyana, Banyeres del Penedès i Vilanova i la Geltrú, en el marc de
l'operació Troia. Els Mossos d'Esquadra van trobar-hi documents i proves, com ara llibretes
d'anotacions, on es relacionava aquesta activitat. Alguns dels documents, com a permisos de
conduir i passaports, eren falsos.
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