
 

 
 
 

Jornada internacional sobre el Tràfic d'éssers humans: l'impacte psicològic 
en les supervivents   

 
 
 

 
Objectiu: 
El tràfic d’éssers humans (TEH) amb finalitats d’explotació sexual és una greu vulneració dels drets 
humans i una clara forma de violència masclista. Aquesta realitat transnacional afecta moltes dones 
que són traficades i explotades sexualment en diferent països europeus. Els processos de victimització 
associats al tràfic d’éssers humans provoquen greus conseqüències en les vides i la salut (física, sexual 
i psicològica) de les dones que cal estudiar per a poder construir un abordatge adequat per a la 
recuperació de les supervivents. 

Aquesta jornada internacional s’organitza en el marc del projecte de recerca Psychological Health 
Impact of THB for sexual exploitation on female victims (PHIT), projecte finançat per la Comissió 
Europea i coordinat per la Universitat de Barcelona, en el qual participen 12 institucions de 5 països 
europeus. El projecte té per objectiu promoure el coneixement sobre l’impacte psicològic del tràfic 
d’éssers humans i millorar els procediments de treball de professionals que intervenen en l’atenció de 
les supervivents. La jornada pretén ser un primer espai de trobada on compartir coneixements i 
intercanviar experiències sobre l’abordatge de la temàtica en els diferents països implicats en el 
projecte.  

Persones destinatàries:  
Personal tècnic, professionals i estudiants  que treballin o tinguin interès en la temàtica que s’impartirà 
a la jornada.  

Dia i lloc: 
4 d'abril 2017 
Universitat de Barcelona 
Aula Magna, Facultat de Dret 
Avinguda Diagonal, 684 
Barcelona 

Durada: de 9.00 a 18.00 hores 

Preu: gratuït 

Idiomes: català, castellà i anglès 

Nombre de places: limitades (servei de traducció simultània castellà – anglès limitat). 

Inscripcions:  
Per inscriure’s cal emplenar el formulari d’inscripció següent:  
https://goo.gl/forms/DF36w5Qk7sGe34sG2. El termini acaba el  31 de març. S’enviarà un correu de 
confirmació per acceptar la vostra sol·licitud.  

Es lliurarà certificat d’assistència.  

Informació: Per a més informació envieu un correu a phit.project@ub.edu.   

https://goo.gl/forms/DF36w5Qk7sGe34sG2
mailto:phit.project@ub.edu


 

 
 

Programa*: 
 
9.00 h  Inauguració i presentació del projecte PHIT 

Xavier Pons Ràfols – Degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona 
Markus González Beilfuss – Coordinador del projecte PHIT 

9.20 h  Ponència Inaugural : L’impacte psicològic en dones víctimes de violència sexual: factors de 
vulnerabilitat, protecció i estratègies de afrontament 
Enrique Echeburúa – Catedràtic de Psicologia Clínica, Universitat del País Basc 
Presentació: Antonio Andrés Pueyo – Catedràtic de Psicologia, Universitat de Barcelona 

10.15 h  La transferència de coneixements al TEH i els reptes en l’avaluació psicològica 
 Miguel Lorente – Professor Titular de Medicina Legal, Universitat de Granada 
 Joseba Achotegui – Professor Titular de Psicologia Clínica i Psicobiologia, Universitat de 

Barcelona 
Moderació: Alba Alfageme – Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya  

11.30 h  Pausa 

12.00 h  El TEH: una realitat global amb impacte local 
Xavier Cortés – Mossos d’Esquadra, Generalitat de Catalunya 
Presentació: Markus González Beilfuss  

12.30 h         Realitats i respostes al TEH a Europa  
 Teresa Rodríguez Montañés – Universitat d’Alcalà  
 Conny Rijken – Universitat de Tilburg (Països Baixos) 
 Klaus Vanhoutte – PAYOKE (Bèlgica) 
 Maija Koskenoja – Non-Discrimination Ombudsman (Finlàndia) 
 Minna Viuhko – European Institute for Crime Prevention and Control (Finlàndia) 
 Vito Mariella – Micaela Onlus (Itàlia) 
Moderació: Markus González Beilfuss  

13.45 h Debat 

14.00 h Dinar 

15.00 h L' abordatge del TEH. Experiències concretes amb les supervivents (primera part) 
 Noelia Torres – Sicar.cat  
 Antonio Rivas – Proyecto Esperanza  
 Rocío Mora – APRAMP  
 Ariadna Nuño Siebrecht – Exil 
 Vito Mariella – Micaela Onlus (Itàlia) 
Moderació: Alba Alfageme 

16.15 h  L' abordatge del TEH. Experiències concretes amb les supervivents (segona part) 
 Xavier Cortés – Mossos d’Esquadra, Generalitat de Catalunya 
 Veronica Giménez Fos – Ajuntament de Barcelona 
 Floortje Kunseler – FIER (Països Baixos) 
 Klaus Vanhoutte – PAYOKE (Bèlgica)  

17.15 h  Debat 

17.45 h  Tancament de la jornada  

*programa provisional subjecte a canvis 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwj46cXegOXSAhUFbxQKHRCEAboQFgguMAU&url=https%3A%2F%2Fwww.unodc.org%2Funodc%2Fen%2Fcommissions%2FCCPCJ%2FPNI%2Finstitutes-HEUNI.html&usg=AFQjCNGgsQ65EB_aFzikjeyqEfynaKReLg&bvm=bv.149760088,d.d24

