
MEMÒRIA 2018
www.sicar.cat    Mòbil: 679 65 40 88    sicar@adoratrius.cat

Ens fem
visibles



ÍNDEX

2

Benvinguda: pàg. 3

Qui som: pàg. 4

SICAR cat: pàg. 5

Perfil de població atesa: pàg. 6

Contacte: pàg. 9

Retorn: pàg. 12

Atenció social: pàg. 13

Allotjament: pàg. 14

Salut: pàg. 15

Formació i treball: pàg. 16

Jurídic: pàg. 17

Sensibilització i incidència: pàg. 19

Gestió econòmica: pàg. 21

Gestió tècnica: pàg. 24

Nini és una dona de Veneçuela
que viu als recursos
residencials de SICAR cat.
Supervivent de tràfic d’éssers
humans, la seva és una de les
203 històries que hem
acompanyat durant el 2018.

‘Sóc valenta, mai em rendeixo. En la meva
curta vida he après que cada experiència et
deixa un aprenentatge i a partir d'allí m'he
tornat una dona resilient. El límit és el cel i
ja no tinc por de volar’

Nini, Veneçuela



BENVINGUDA

Tanquem un altre any acompanyant els processos de recuperació de
persones fortes i valentes, que han sobreviscut al tràfic de persones.
Elles, que ens inspiren diàriament, durant el 2018 s’han fet encara més
presents i han volgut trencar les cadenes invisibles de l’esclavitud amb
les seves pròpies veus.

Ho han fet a través de ‘Blessy’, un documental social participatiu amb
Càmeres i Acció i La Ròtula, que conjumina històries en primera persona
per crear-ne una de col·lectiva, la de pròpia Blessy, una supervivent de
tràfic d’éssers humans. Però també, les protagonistes d’aquesta
memòria, les que realment humanitzen les xifres que conté, s’han
manifestat mitjançant una altra disciplina com és la pintura.

Sota la direcció artística de la il·lustradora Olga Molina, s’han dibuixat
com es veuen i es perceben entre elles. El resultat, que vesteix les
pàgines d’aquesta memòria anual, va esdevenir també la imatge del
cartell del 25 de novembre de l’Ajuntament de Cerdanyola i del
programa d’activitats del consistori, pel Dia internacional per a
l'eliminació de la violència contra les dones.

Aquest 2018, agraïm de nou a totes les persones que heu fet possible la
nostra missó. Professionals, equip de voluntariat, alumnes en
pràctiques, donants, finançadors, amics i amigues,… GRÀCIES!
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Encarna Jordán
Directora de SICAR cat-Adoratrius



QUI SOM

Adoratrius és una entitat religiosa de caràcter social sense ànim
de lucre que presta atenció a dones vulnerabilitzades.

A Catalunya, desenvolupa des del 2002 el programa SICAR cat, que
ofereix atenció integral a dones i infants víctimes del tràfic d’éssers
humans (TEH) per a la seva recuperació i la restitució dels seus
drets. Així mateix, promou el canvi social a través de la
sensibilització i la denúncia d’aquesta greu violació de Drets
Humans (DDHH).
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Acollida

Respecte

Compromís

Integritat

Som una entitat reconeguda 
en l’àmbit de la intervenció 
integral amb dones  i 
infants víctimes del tràfic 
d’éssers humans (TEH) a 
Catalunya i ens situem com 
a expertes en l’àmbit del 
coneixement

Impulsem la sostenibilitat 
econòmica diversificant el 
nostre finançament i cercant 
noves aliances

VISIÓ

Hem avançat en un sistema 
d’atenció en qualitat 
aconseguint que les persones 
usuàries accedeixin a drets i 
oportunitats amb respostes 
noves i innovadores

MISSIÓ

VALORS



SICAR cat

EQUIP 

Equip tècnic 17 persones

Voluntariat 17 persones
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PERFIL DE  POBLACIÓ ATESA
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El tràfic d’éssers humans és ‘la captació, el transport, el trasllat,

l'acollida o la recepció de persones, recorrent a l'amenaça o a

l'ús de la força o altres formes de coacció, al rapte, al frau, a

l'engany, a l'abús de poder o d'una situació de vulnerabilitat o a

la concessió o recepció de pagaments o beneficis per obtenir el

consentiment d'una persona que tingui autoritat sobre una

altra, amb fins d'explotació. Aquesta explotació inclourà, com a

mínim, l'explotació de la prostitució aliena o altres formes

d'explotació sexual, els treballs o serveis forçats, l'esclavitud o

les pràctiques anàlogues a l'esclavitud, la servitud o l'extracció

d'òrgans’

Contacte: Primera presa de contacte entre SICAR cat i
víctimes de tràfic d’éssers humans o potencials
víctimes d’aquest delicte. Durant aquesta fase,
s’explora la situació de la persona contactada, la qual,
posteriorment pot acabar vinculant-se a un o diferents
serveis de l’entitat.

Noves altes: Aquelles víctimes de tràfic d’éssers
humans que després de la fase de contacte s’acullen a
un o més dels serveis que ofereix SICAR cat i
decideixen iniciar un procés de recuperació que
acompanya l’equip professional de l’entitat.

Persones en seguiment: Persones vinculades a un o
varis serveis de l’entitat que continuen el seu procés
de recuperació a SICAR cat, iniciat en un exercici
anterior.

DADES

203 persones (171 dones , 28 menors, 1 transsexual i 3 
homes): Inclou les persones contactades, les noves altes i les 
persones en seguiment 

96 persones en seguiment d’anys anteriors

54 noves altes 

Protocol per prevenir, reprimir i sancionar el tràfic de persones,

especialment dones i nens, que complementa la Convenció de les Nacions

Unides contra la delinqüència organitzada transnacional



PERFIL POBLACIÓ ATESA
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El tràfic d’éssers humans atempta contra la dignitat humana i,
segons Nacions Unides, és una forma contemporània
d’esclavitud i una manifestació de violència de gènere. Cap país
és aliè a aquesta violació de Drets Humans, ja sigui com a origen,
trànsit i/o destí.

10%

58%

17%

13%
2%

ZONES GEOGRÀFIQUES DE PROCEDÈNCIA

Europa de l'Est Àfrica Amèrica Llatina Àsia Europa Occ.

DADES

Origen 36 nacionalitats ateses

Principals nacionalitats 44% de Nigèria
8% de Vietnam
7% de Colòmbia

Edat 37% tenen entre 26-35 anys

Recurs més usat Jurídic, 128 persones



PERFIL POBLACIÓ ATESA

MENORS

Total de menors atesos 28 menors (15 fills/es, 13 MINAs)

Fills/es víctimes TEH 15 fills/es (6 en seguiment, 9 nous 
casos) 

MINAs (menors 
immigrants no 
acompanyades)

13 MINAs (8 en seguiment, 5 casos 
nous)

Unitats familiars 12 unitats (8 en seguiment, 4 noves)
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Les unitats familiars són famílies monoparentals víctimes
del tràfic d’éssers humans. Estan compostes per una dona i
els seus fills/es menors a càrrec que es troben en territori.
Les MINAs són menors immigrants no acompanyades.



OBJECTIU

Donar resposta a les demandes d’atenció i identificació de 
diferents agents socials que detecten dones víctimes de TEH o 
potencials víctimes.

CONTACTE

9

ACCIONS I RESULTATS

Persones contactades 87 persones

Menors 9 menors

Orientacions a agents clau 37

32%

64%

4%

PERFIL DONES CONTACTADES

Identificada víctima TEH Indicis víctima TEH No perfil

27%

51%

7%

15%

SITUACIÓ ADMINISTRATIVA 

DONES CONTACTADES

Regular

Irregular

Comunitària

NS/NC



CONTACTE

• 32 demandes d’emergència amb resposta en 
menys de 24 hores

• El 30% de les orientacions són a agents clau de 
Barcelona ciutat i el 49% a agents clau d’altres 
comunitats autònomes

• Les 12 demandes en frontera són de l’aeroport 
Barcelona-El Prat

• 1 dona és víctima de TEH amb fins d’explotació 
sexual i explotació laboral

• 1 dona és víctima de TEH amb fins d’explotació 
sexual i matrimoni forçat
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28%

5%

25%

11%

26%

6%

Forces de
seguretat

Altres
projectes

Adoratrius

Serveis públics UTEH ONG'S Particulars

VIES D'ACCÉS DONES CONTACTADES

30%

27%

9%

2% 1%

14%

2%

14%

BCN ciutat BCN
Província

Tarragona Lleida Girona Resta
Espanya

Països
Europa

Frontera

TERRITORI DE PROCEDÈNCIA DE LES DEMANDES DE 
DONES CONTACTADES



CONTACTE

D’una mostra de 45 dones contactades:

• 36% van sofrir engany en les condicions del 
trasllat 

• 33% van ser enganyades en l’objectiu del 
viatge

• 78% no van signar cap document a mode de 
contracte

• 7% van ser sotmeses a un ritual a mode de 
contracte

• 67% van viatjar amb avió

• 38% van viatjar per via terrestre

• 2% van viatjar amb vaixell

• 40% van fer ruta per països de trànsit

• 38% van fer viatge directe a destí

• 42% van viatjar soles

• 40% van viatjar amb persones de la xarxa

• 36% es van alliberar per mitjans propis

• 24% van ser alliberades pels cossos policials

• 33% es troben en perill

• 18% tant la dona com la seva família es 
troben en perill

• 53% tenen un deute econòmic amb la xarxa

MOSTRA DE 34 DONES CONTACTADES
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DONES ATESES

Tramitació documentació 5 dones

Acompanyament aeroport 5 dones

Mitjans de retorn 1 OIM
3 compte propi
1 SICAR cat

Zona de retorn 4 Europa de l’Est
1 Àsia

OBJECTIU

Facilitar a dones víctimes de TEH o potencials víctimes, 
identificades o no, el retorn voluntari al país d’origen en 
condicions de seguretat i dignitat.

RETORN

Des del 2014, comptem amb un conveni de col·laboració
amb l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM),
que garanteix la seguretat de les dones víctimes de tràfic de
persones durant el seu retorn al país d’origen.
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ACCIONS I RESULTATS

Dones ateses 61 dones ateses

Cobertura necessitats bàsiques 82 demandes
100% resoltes

Coordinacions 12 expedients coordinats amb 
Serveis Socials
2 expedients coordinats amb 
Infància

Activitats 39 activitats
13 activitats relacionades amb la 
promoció del coneixement de 
l’entorn i la societat d’acollida
31 dones participen
4 menors d’unitats familiars 
participen

OBJECTIU

Acompanyar el procés d’integració social de les víctimes de TEH, la
promoció de les seves pròpies capacitats i facilitar l’accés a
recursos que contribueixin a la millora de la seva qualitat de vida.

ATENCIÓ SOCIAL
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Hem resolt el 100% de les 82 demandes
de necessitats bàsiques.

‘Juntes recolzant-nos i enfortint-
nos podem superar el passat i
després de la 'tempesta’, amb un
somriure cap al brillant futur’

Mariem, Sèrbia



OBJECTIU

Identificar i atendre, des dels diferents dispositius
residencials propis (emergències, permanències i
autonomia) i externs les necessitats bàsiques, en
condicions de protecció i seguretat, de les dones
víctimes de TEH amb finalitats d’explotació a Catalunya
i acompanyar-les en el procés d‘apoderament i presa
de decisions.

ALLOTJAMENT

SUPORT A L’ALLOTJAMENT AMB RECURSOS PROPIS

7 dispositius 19 places 42 persones 
(37 dones i 5 
fills/es)

Servei d’atenció i acollida d’urgències
Etapa d’emergències 

5 places 26 dones i 1 
fill/a

Servei d’acollida i recuperació 
Etapa de permanències

8 places 14 dones i 2 
fills/es

Servei de suport
Etapa d’autonomia 

6 places 5 dones i 2 
fills/es

Grau d’ocupació 83,14%

SUPORT A L’ALLOTJAMENT AMB RECURSOS EXTERNS

Suport a l’allotjament 
extern

31 dones 

Ajuts econòmics 16 persones

CUESB 2 persones

Altres allotjaments 13 persones
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Hem respost el 91,5% de les 71
demandes relacionades amb
l’allotjament.



ACCIONS I RESULTATS

Persones ateses 57 persones 
(53 dones i 4 fills/es)

Accés al sistema sanitari públic 18 targetes gestionades

Gestions 124 gestions

Tallers de promoció de la salut 
propis

6 activitats
5 de salut emocional
1 de coneixement físic
23 dones participen

Atenció psicològica i/o 
psiquiàtrica

35 dones

Atenció psicològica i/o 
psiquiàtrica d’urgències

1 dona

OBJECTIU

Possibilitar l’accés al dret a la salut per acompanyar la
recuperació tant a nivell físic com psicològic de les persones
ateses.

SALUT
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Des del 2015, tenim un conveni de col·laboració amb
l’Associació Exil, que permet que les persones que
atenem rebin un suport psicològic especialitzat en
l’atenció a víctimes de tortura i greus violacions de
Drets Humans, com el TEH.



ACCIONS I RESULTATS

Dones ateses 17 dones ateses

7 dones incorporades

10 dones en seguiment

Projecte RAI 17 dones

Formació 94% dones han participat en cursos de castellà

12% dones han participat en cursos de català

12% dones han realitzat cursos noves 
tecnologies

86% dones han participat en formació tècnica 

12% dones han participat en cursos de formació 
ocupacional

6% dones han fet pràctiques laborals, a partir de 
la formació ocupacional

Inserció laboral 7 dones han trobat feina (7 participen al RAI)

43% de les dones que han trobat feina és per 
més de 3 mesos, amb contracte i remuneració a 
partir del SMI

OBJECTIU

Acompanyar el procés d’inserció formativa i laboral de les dones
víctimes de TEH.

FORMACIÓ I TREBALL

Les 7 dones que s’incorporen al procés:

• 14% sense formació, 14% amb formació bàsica, 
29% amb secundària, 29% amb batxillerat i 4% 
amb formació professional

• 100% amb experiència laboral prèvia, sobretot a 
origen

• 100% parla castellà 

Les 7 dones que han trobat feina:

• El 100% ho ha fet amb contracte laboral

• 71% ha estat per una durada mínima de 3 mesos

• 43% han percebut un sou igual o superior al SMI

• Els llocs de treball més ocupats: netejadora, 
ventes i manipulats

• 67% de les noves feines aconseguides han estat 
a través de la intermediació amb empreses i 
particulars
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El RAI (Intervenció per a la Recuperació,
apoderament i inserció laboral de dones que han
estat víctimes de TEH amb fins d’explotació
sexual) és un programa que duem a terme amb la
Fundació SURT.



OBJECTIU

Afavorir un servei jurídic específic que habilita l’accés als drets 
processals, legals i administratius de les dones víctimes de TEH.

JURÍDIC

51 dones casos nous:

• 8% víctimes TEH comunitàries

• 70% víctimes TEH en situació administrativa 
irregular

• 14%  víctimes TEH en situació administrativa 
regular

• 8% víctimes de TEH amb visat de turista

• 58% beneficiades per mecanismes art. 59 bis 
LOEX

• 19 períodes de reflexió i restabliment oferts: 
19 dones s’acullen

• 18 períodes de reflexió i restabliments 
concedits, 1 pendent

14 exempcions concedides

• 9 exempcions per col·laboració policial

• 1 exempció per situació personal

• 4 exempcions per col·laboració policial i 
situació personal

12 permisos de residència i treball provisionals:

• 10 per col·laboració policial

• 2 per situació personal

• 38 persones regularitzen la seva situació 
administrativa
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ACCIONS I RESULTATS

Persones ateses 128 persones

Aplicació mecanismes 

art.59bis LOEX

30 dones entrevistades per a la seva 

identificació com a víctima de TEH

Recuperació 

documentació 

81% dones recuperen la seva 

documentació 

Procés penal 81 dones participen en processos penals

Denúncies 17 dones opten per denunciar 

88% denuncien com a testimoni protegit



JURÍDIC
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PROTECCIÓ INTERNACIONAL 

Persones informades 49 dones susceptibles de protecció internacional

Persones sol·licitants de 

protecció internacional 

23 noves sol·licituds (13 en territori, 10 en 

frontera)

23 sol·licituds en seguiment d’anys anteriors (17 

dones i 5 menors d’edat)

Sol·licituds admeses a 

tràmit

100% d’admissió a tràmit de les 23 sol·licituds del 

2018

El Dret Internacional permet que les víctimes de TEH s’acullin tant als mecanismes de
protecció i atenció, específicament previstos a la “Llei d'Estrangeria” (article 59bis de la
LOEX); com el seu dret a sol·licitar protecció per la via d'asil, quan estan en necessitat de
protecció internacional, per tal de garantir el principi de no-devolució i evitar el risc de
patir un tracte inhumà o degradant. En aquests casos ambdues vies són compatibles.



ACCIONS I RESULTATS

Formació 29 activitats formatives
1543 participants

Sensibilització ‘Blessy Documental’
Concert solidari ‘Trencant Fronteres’
1654 persones sensibilitzades

Web 5560 usuaris/es
10632 visites

Xarxes socials 5482 seguidors/es

Mitjans comunicació 140 impactes als mitjans
10 aparicions premsa internacional
5 notes de premsa
98 mitjans de comunicació diferents

Campanyes 5 campanyes

Sensibilització Concert solidari ‘Trencant Fronteres’
‘Blessy’, documental social 
participatiu

Incidència 40 reunions
38 actors i institucions

Investigacions, estudis 10 participacions

OBJECTIU

Contribuir al canvi social a través de la visibilització del fenomen
del TEH i la denúncia de la situació de les persones víctimes.

SENSIBILITZACIÓ I INCIDÈNCIA
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PROJECTE EUROPEU PHIT

Psychological Health Impact of THB for sexual exploitation on
female victims (PHIT) és un projecte europeu de dos anys (Gener
de 2017 – Desembre de 2018), que coordina la Universitat de
Barcelona i finança la Comissió Europea, en el que participem com
a socis membres. L'objectiu fonamental d’aquest projecte és
guanyar coneixement per afavorir la recuperació del benestar, dels
drets i de la dignitat de les víctimes del tràfic d’éssers humans.

SENSIBILITZACIÓ I INCIDÈNCIA
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PROJECTE EUROPEU JUSTICE AT LAST

Justice at last és un projecte europeu sobre l’accés a la
indemnització per a les víctimes del tràfic d’éssers humans i
d’altres delictes, que coordina La Strada Internacional i compta
amb el finançament del Programa de Justícia de la Unió Europea
(2014-2020). Com a entitat membre del projecte, treballem, amb
ONGs d’altres 9 països europeus, com millorar el dret a
indemnització que preveu la Directiva Europea 2011/36 / EU.

ACCIONS CLAU D’INCIDÈNCIA

• Reunions amb actors clau per garantir l’accés a drets de les
víctimes de tràfic d’éssers humans tant adultes com menors
(protecció internacional, procés administratiu i penal)

• Coorganització, moderació i relatoria de la trobada europea
‘Protecció internacional i tràfic de persones als aeroports
europeus: reptes de la detecció, l’atenció i l’acollida a zones
internacionals’, d’Asil.cat

• Conducció de l’acte en motiu del Dia Mundial de les Persones
Refugiades de l’Ajuntament de Barcelona

• Participació en reunions organitzades pel Comitè per a
l’Acollida de les Persones Refugiades de la Generalitat de
Catalunya

• Reunions de seguiment de l’aplicació dels mecanismes
previstos a l’art 59bis LOEX amb actors clau

• Col·laboració en l’elaboració de la ‘Guia de detecció i
derivació per a professionals vinculats a l’atenció de persones
amb necessitats de protecció internacional a Catalunya’,
d’Asil.cat



OBJECTIU

Treballar per a la sostenibilitat econòmica i tècnica del programa.
Pressupost global 2018: 719.397,65€

GESTIÓ ECONÒMICA
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ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES COL·LABORADORES



GESTIÓ ECONÒMICA

ENTITATS PRIVADES COL·LABORADORES
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Durant la campanya del #GivingTuesday, vam recaptar
970€ que hem destinat a la formació i integració de les
persones que atenem.



GESTIÓ ECONÒMICA
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Des de fa 6 anys comptem amb un grup de Teaming
que, amb microdonatius d’un euro al mes, recolza el
servei d’assistència jurídica que oferim a víctimes de
tràfic d’éssers humans.

€496.705,57 ;
68,8%

€36.522,72 ;
5%

€77.277,21 ;
11%

€32.990,75 ;
4% €14.469,30 ;

2%

€42.890,44 ;
6%

€7.870,00 ; 
1%

€7.442,34 ;
1%

€3.822,38 ;
0,2%

€4.100,85 ;
1%

Personal Compres i
consums

Serveis Exteriors Subministraments
i comunicacions

Transport i dietes Ajudes directes,
activitats, estudis i

altres despeses
usuàries

Atenció
psicològica

Amortitzacions Altres despeses Inversions

DESPESES PER PARTIDES
TOTAL 724.091,56€

https://www.teaming.net/latratadesereshumanos-proyectosicarcat


ACCIONS I RESULTATS

Autoavaluació EFQM Segell Compromís vers 
l’Excel·lència

Satisfacció usuàries 4,7 sobre 5

Treball en Xarxa Presència en 15 xarxes de treball

Auditoria Compliment LOPD 
(Llei Orgànica de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal)

Certificat Bianual (2016-2018)

OBJECTIU

Vetllar pel compromís vers l’excel·lència i la qualitat en els nostres
serveis des de la nostra missió i visió.

GESTIÓ TÈCNICA
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GRÀCIES
Catalunya, març del 2019

‘Somni de temps absent
com el núvol que s'enlaira
en un dia massa ple
de sol.
Mai més no caminaré
enllà d'aquest sender
que em convida a seguir-lo.
Ancorada a la porta que
aixopluc em dóna, ja no puc
deixar de ser el que sóc.
I ja no sé si en vull fugir
o deixar que corpresa,
m'empresoni’
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Montserrat Abelló
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https://www.youtube.com/watch?v=z78IzPctKgQ

https://www.youtube.com/watch?v=z78IzPctKgQ

