
 

 

SICAR cat atén 29 víctimes de tràfic d’éssers humans 

sol·licitants de protecció internacional durant el primer 

semestre del 2018 

 

• El 48% de les persones ateses són de Nigèria mentre que la segona 

nacionalitat més significativa és la colombiana, amb un 17%  

• 3 sol·licituds d’asil es van formular en frontera, a l’aeroport 

Barcelona- El Prat 

Barcelona, 20 de juny del 2018. SICAR cat, programa d'atenció integral a víctimes del 

tràfic d'éssers humans (TEH), ha atès durant el primer semestre del 2018 un total de 

29 persones víctimes de tràfic d’éssers humans (TEH), que, alhora, són sol·licitants 

de protecció internacional: 24 dones i 5 menors d’edat, que inclouen 3 unitats 

familiars. Les unitats familiars són famílies monoparentals víctimes de tràfic d’éssers 

humans compostes per una dona i els seus fills/es menors a càrrec que es troben en 

territori.  

El 48%, de les persones a les que s’ha donat resposta provenen de Nigèria mentre 

que la segona nacionalitat més significativa ha estat la colombiana, amb un 17%, 

seguida de la ghanesa i la veneçolana, un 7%. Pel que fa a regions de procedència, 

la majoria de víctimes de TEH sol·licitants de protecció internacional, un 59%, són 

d’Àfrica Occidental (Nigèria, Costa d’Ivori, Ghana), un 7% són d’Àfrica Central 

(Camerun i República del Congo), un 28% d’Amèrica del Sud (Colòmbia, Brasil i 

Veneçuela), un 3%, d’Europa del Sud-est (Sèrbia) i un 3% també d’Europa de l’Est 

(Ucraïna).   

La franja d'edat majoritària és de més de 30 anys, un 31%, seguida de la de 26-30 

anys, un 28%, i la de 18-24 anys, un 24%. Els i les menors, és a dir, els fills/es, 

representen un 17% del total de persones ateses. El principal motiu de persecució que 

ha motivat les sol·licituds de protecció internacional ha estat el gènere. A més, tres 

dones van formular la seva sol·licitud de protecció internacional en frontera, 

contretament a l’aeroport Barcelona-El Prat.  

D’altra banda, 11 persones s’han beneficiat de mecanismes de l’article 59 bis de la 

Llei Orgànica 4/2000, com el període de restabliment i reflexió, un precepte que 

s’aplica a les presumptes víctimes de tràfic d’éssers humans (TEH) estrangeres que 

es troben en situació administrativa irregular. Durant almenys 90 dies, l’article 

contempla:  

http://www.sicar.cat/
http://www.adoratrius.cat/wp-content/uploads/2015/04/cp.pdf


 

- Facilitar la recuperació física, psicològica i emocional de les presumptes 

víctimes de TEH 

- L’exempció de responsabilitat i/o paralització de l’expedient sancionador o 

d’expulsió de la presumpta víctima de TEH 

- La presumpta víctima de tràfic haurà de decidir si col·labora o no amb les 

autoritats en la investigació i persecució del delicte. Si coopera, pot obtenir un 

permís de residència i treball per col·laboració, que emet la Secretaría de 

Estado y Seguridad, o un permís de residència i treball per situació personal, 

que depèn de la Secretaría General de Inmigración e Emigración.  

El Dret Internacional permet a les víctimes de TEH acollir-se 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.  

És per tot això que l’Estat ha de garantir la interconnexió existent entre el tràfic 

d’éssers humans i el dret d’asil que permet que aquelles persones, en la seva 

majoria dones, que han estat víctimes de TEH i que, alhora necessiten protecció 

internacional, puguin exercir el seu dret a obtenir-la de manera efectiva. 

 

Sobre SICAR cat  

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). 

CONTACTE MITJANS DE COMUNICACIÓ:  

Laia Virgili | contactar@adoratrius.cat  | 669477992 

http://www.adoratrius.cat/?page_id=1347&lang=ca
mailto:contactar@adoratrius.cat

