SICAR cat guanya el Premi Solidaritat 2014 de l’Institut de Drets
Humans de Catalunya
 El guardó reconeix la tasca de l’entitat com a defensora a Catalunya dels
drets humans de les dones víctimes del tràfic d’éssers humans.
 En aquesta edició una vintena de candidatures han optat al guardó.

Barcelona, 18 de febrer del 2015. SICAR cat, que ofereix atenció integral a
dones víctimes del tràfic de persones amb fins d’explotació, ha guanyat el
Premi Solidaritat 2014, un guardó que, des del 1987, atorga l’Institut de
Drets Humans de Catalunya (IDHC) a entitats o particulars que destaquen per
la seva lluita en la defensa dels Drets Humans.
L’entitat, que des del 2002 ha atès a 600 dones víctimes de tràfic d’éssers
humans, ha instat als actors clau presents al Parlament, on ha tingut lloc la

cerimònia d’entrega, a lluitar contra el tràfic d’éssers humans a través de
l’estratègia de les 4 ‘P’: prevenció, protecció, persecució i parteneriat.
Na Rosa Cendón de SICAR cat, encarregada, junt amb n’Encarna Jordán,
directora de SICAR cat, de recollir l’escultura de Jaime de Córdoba feta
expressament pel premi, ha explicat que ‘gràcies al Premi Solidaritat hem
aconseguit posar sobre la taula aquesta realitat i esperem que amb aquest
reconeixement siguem capaços no només de detectar sinó de garantir la plena
restitució dels drets les víctimes. Hem trobat a faltar però, la presència
d’alguns Consellers, com ara el de Justícia, Interior i Benestar Social i
Família, atès el paper que els concedeix el Protocol de protecció de les
víctimes del tràfic d’éssers humans a Catalunya”.

La candidatura de SICAR cat ha estat escollida entre una vintena de
propostes que particulars i col·lectius van fer arribar al tribunal del Premi
Solidaritat, format en aquesta edició per:
-

Míriam Acebillo, presidenta de la Fede.cat – organitzacions per a la
justícia global

-

Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat
Social

-

David Bondia, director de l'IDHC

-

Paquita Deltell, presidenta de la Coordinadora d'ONGD i altres
Moviments Solidaris de Lleida

-

Àlvar García Trabanca, Premi Solidaritat 2011

-

Arcadi Oliveres, històric activista per a la pau i la defensa dels drets
humans

-

Aida Guillén, secretària i gerent de l'IDHC

-

Rafel Villena, president de la coordinadora d'ONG Solidàries – Girona

D’altra banda, La Directa ha estat també reconeguda amb la menció especial
Mitjans de Comunicació que s'atorga en el marc del Premi Solidaritat per
destacar el mitjans en l'exercici de la seva tasca divulgativa i informadora
aborden la defensa i la protecció dels drets humans.

Contacte Mitjans de Comunicació
Rosa Cendón: info@adoratrius.cat | 661861875
Projecte de l’Obra Social d’Adoratrius, que compta amb un equip
multidisciplinari de professionals que considera el tràfic d’éssers humans una
violació de drets humans. L’entitat garanteix un model de gestió compromès
amb la qualitat i l'excel·lència, havent obtingut el diploma de compromís de
qualitat, segons el model EFQM (European Foundation for Quality
Management). Més info: www.sicar.cat

