
Tallen l'N-II per protestar contra l'explotació 
sexual 
Una cinquantena de persones van fer una acció transfronterera ahir a la 

Jonquera per denunciar el tràfic de persones per prostituir-les 

Els Mossos van fer girar cua els camions i van desviar els cotxes 
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Els manifestants durant el tall de la carretera N-II a la Jonquera. Foto: ACN. 
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Notícies de ... 

 La Jonquera 

Una cinquantena de persones es van concentrar, ahir, a la Jonquera, en una acció 

transfronterera per denunciar el tràfic de dones i menors i l'explotació sexual. Els 

manifestants, mobilitzats pel Moviment Democràtic de Dones, van tallar la carretera N-II 

entre les dues rotondes que donen accés a la zona esportiva de la Jonquera, a l'alçada del 

quilòmetre 774 de l'N-II. El tall de la carretera va durar, aproximadament, mitja hora, durant 

la qual els Mossos van controlar el trànsit, van desviar els turismes per dins de la població i 

van fer girar cua els camions. 

A part del tall de carretera, els concentrats van fer un dinar de germanor i van llegir 

diversos manifestos. Una mobilització idèntica es va fer a la població andalusa 

d'Ayamonte, que fa frontera amb Portugal, on desenes de persones es van concentrar al 

Pont Internacional del Guadiana. 

Les dues accions transfronteres han estat el tret de sortida simbòlic a una campanya que 

l'associació farà durant tot aquest any arreu de l'Estat i que s'allargarà fins al proper 

octubre per intentar que les administracions locals, estatals i europees prenguin mesures 

per aturar el tràfic i l'explotació de dones i menors d'edat. Segons la portaveu del Moviment 

Democràtic de Dones, Cristina Simó, el tràfic humà és la segona activitat econòmica 

il·legal “més lucrativa” a tot el món –després del tràfic de drogues– i mou anualment uns 

32.000 milions de dòlars. “Amb aquesta acció que hem fet en dos punts que uneixen l'Estat 

espanyol amb Portugal i l'Estat francès, volem fer visible aquest problema, donar-lo a 

conèixer i que les administracions prenguin mesures, perquè cal combatre'l com més aviat 

millor”, va assegurar Simó. 

Des del Moviment Democràtic de Dones reclamen a les administracions que tirin endavant 

una legislació efectiva que permeti lluitar contra aquesta problemàtica que a Europa, 

segons dades de Nacions Unides, ja ha deixat més de 140.000 víctimes. A més, també 

demanen que s'ofereixi suport jurídic, ajuda assistencial, formació professional i accés als 

serveis socials a les víctimes d'aquestes situacions. “Ens trobem que el problema ja el 
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tenim a casa. És molt difícil combatre les xarxes que es lucren amb el tràfic de dones, però 

cal posar-hi esforç i recursos perquè se'n puguin sortir”, va assenyalar Simó. 

En principi, les activistes volien instal·lar les parades informatives al Parc d'en Lloberas de 

la Jonquera, però el mal temps d'aquest dissabte va fer s'haguessin de traslladar fins a la 

zona esportiva. L'acció a la Jonquera, una de les poblacions on la prostitució es fa més 

visible, coincideix amb un moment que l'Estat francès, d'on provenen la majoria dels 

clients, està debatent la possibilitat d'aprovar una llei que contempla la penalització dels 

clients de les prostitutes. 

 


