
 

Nota de premsa 

 

SICAR cat atén el 2016 un total de 155 víctimes de tràfic 

d'éssers humans, 26 de les quals són menors 

 32 dones són susceptibles de protecció internacional i 9 han 

sol·licitat asil a l'aeroport Barcelona-El Prat 

 

Barcelona, 1 de març del 2017. SICAR cat, programa d'atenció integral a dones víctimes 

del tràfic d'éssers humans (TEH), ha donat resposta el 2016 a 155 persones víctimes 

d'aquesta greu violació de Drets Humans: 129 dones i 26 menors d'edat. 

Per cinquè any consecutiu, la majoria de les usuàries, un 72%, procedeixen del 

continent africà, concretament de 14 països entre els quals destaca Nigèria, que 

representa el 53% de casos atesos. No obstant això, SICAR cat ha donat resposta a 

persones de 34 nacionalitats diferents. La franja d'edat majoritària entre les usuàries 

ha estat de 26-35 anys, un 37%, seguida de la de 18-25 anys, un 30%, i els i les 

menors, un 17%. Tan sols un 8% de les dones víctimes de TEH tenien més de 35 anys 

i el 8%, que no s'ha vinculat finalment al programa, no s'ha pogut conèixer la seva edat 

exacta. 

Un cop detectada o identificada com a víctima de TEH, en coordinació amb altres ens 

públics o privats, la dona accedeix de manera voluntària a SICAR cat. Posteriorment, 

es dissenya un pla d'intervenció individual, coordinat per un equip interdisciplinari, en 

ell es recorden amb la usuària els objectius del seu procés. La dona pot accedir a un, a 

diversos o a tots els serveis del programa (retorn voluntari, habitatge, salut, assistència 

jurídica, atenció social, formació i treball). 

El Servei d'Informació i Orientació (Contacte), que compta amb un telèfon 

d'Emergència actiu les 24 hores els 365 dies de l'any, ha atès 80 demandes (70 dones 

i 10 menors). La principal via d'accés d'aquestes ha estat a través d'altres ONG i 

Serveis Públics. La majoria de les demandes, un 34%, procedeixen de Barcelona 

ciutat i en segon lloc de frontera, concretament de l'aeroport Barcelona-El Prat. 

Aquest augment de detecció d'indicis de tràfic en llocs fronterers habilitats, un 18% 

més que el 2015, es deu al fet que al passat anys SICAR cat ha pogut assistir a les 

potencials víctimes a l'aeroport, quelcom que l’entitat portava temps reclamat. 

D'una mostra de 27 dones de les 70 demandes, el 78% vénen d'un context familiar de 

vulnerabilitat social, el 74% mantenen una relació positiva amb la seva família i el 48% 

tenen fills/es al seu càrrec. Pel que fa a qui les va captar per ser explotades 

posteriorment, en la majoria d'ocasions, un 22%, van ser les pròpies amistats de la 

víctima i un 30% altres persones alienes al cercle d'amistats, la família (16%) i la 

parella ( 16%).  

El 44% d'aquestes 27 dones van ser enganyades pel que fa a l'objectiu pel qual van 

deixar el seu país d'origen i el 41% es van sotmetre a un ritual a mode de contracte. A 

més, un 59% va contreure un deute amb qui les va traficar. Pel que fa al viatge, el 

60% ho van fer per vies terrestres i el 33% va viatjar en avió. El 67% van ser 

traslladades passant per diferents països en trànsit i el 34% van fer un viatge directe. 

A més, el 33% van viatjar acompanyades per altres dones i el 26% amb algú conegut. 

http://www.sicar.cat/
http://www.adoratrius.cat/wp-content/uploads/2015/04/cp.pdf
http://www.adoratrius.cat/wp-content/uploads/2016/04/Una-sentencia-reconoce-el-derecho-de-una-v%C3%ADctima-de-trata-a-ejercer-como-madre.pdf
http://www.adoratrius.cat/?page_id=3788&lang=ca


 

El 59% de les dones van fugir de les situacions d'explotació per mitjans propis i un 

7% ho van fer a través de les Forces de Seguretat. En el 52% dels casos, tant la dona 

com la seva família es troben en situació de perill. 

El Servei Jurídic de SICAR cat ha estat el recurs més utilitzat per les usuàries. En 

total, s'han formalitzat 9 denúncies, el 44% de les quals com a testimonis protegits. 

S'han beneficiat 22 usuàries per l'aplicació de mecanismes de l'article 59bis de la 

LOEX. A més, s'han assolit 10 permisos de residència i treball provisionals, 5 per 

col·laboració policial i 5 per situació personal, així com 2 permisos de residència i 

treball definitius de 5 anys, 1 per col·laboració policial i un altre per situació personal. 

El Servei d'Habitatge, que des dels diferents dispositius residencials propis i 

externs atén les necessitats bàsiques, en condicions de protecció i seguretat, ha rebut 

48 demandes i s'ha donat resposta al 77% d'aquestes. En els dispositius residencials 

de SICAR cat, amb 19 places, s'han allotjat 27 persones, és a dir, 23 dones i 4 fills/es. 

D'altra banda, 11 dones han accedit a l'habitatge en recursos no residencials amb el 

suport de SICAR cat. 

Des Atenció Social s'acompanya el procés d'integració social de les víctimes de TEH, 

es promocionen les seves pròpies capacitats i, a més, es facilita l'accés als recursos 

que contribueixen a la millora de la seva qualitat de vida. S'han resolt el 2016 el 98% 

de les 48 demandes de cobertura de necessitats bàsiques i 40 de les 41 demandes 

relacionades amb ajudes econòmiques. També s'han fet 20 plans de treball 

coordinats amb altres entitats i recursos i 25 derivacions a serveis externs. 

Un total de 10 dones de les 25 ateses en el Servei de Formació i Treball han trobat 

feina, el 50% de les quals, per més de 3 mesos, amb contracte i amb remuneració a 

partir del salari mínim interprofessional (SMI). 

Menors 

Si el 2015 hi va haver a SICAR cat un augment de menors atesos, el 2016 han estat 

26: 12 fills/es d'usuàries i 14 MINA (menors immigrants no acompanyades). Una de les 

línies del nostre treball d'incidència és precisament reclamar a la Direcció General 

d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) que vetlli per l'interès superior d'aquests 

nens. Al llarg de 2016, hem mantingut diverses trobades amb la DGAIA perquè 

aquests menors rebin una atenció més adaptada a les seves necessitats i, juntament 

amb Noves Vies, hem presentat a l’ens diverses propostes perquè es garanteixi una 

valoració jurídica especialitzada i individualitzada d'acord a la situació personal de 

cada nen, nena o jove. En total, 21 menors han estat atesos als dispositius 

residencials i de serveis de SICAR cat. 

Asil i TEH 

El fet de reconèixer la interconnexió entre el dret d'asil i el tràfic d'éssers humans amb 

fins d'explotació garanteix que, aquelles persones, majoritàriament dones, que han 

estat víctimes del TEH i que es troben, a més, en necessitat de protecció internacional, 

puguin exercir el seu dret a obtenir asil de forma efectiva. 

Un total de 32 dones ateses el 2016 a SICAR cat són susceptibles de protecció 

internacional, 23 en territori i 9 en frontera (Barcelona-El Prat) mentre que 19 són 

sol·licitants d'asil (10 en territori, 9 en frontera (Barcelona-El Prat). D'altra banda, 8 

menors són susceptibles de protecció internacional mentre que 5 han sol·licitat 

asil. 

http://www.adoratrius.cat/?p=5890&lang=ca
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/proteccio_a_la_infancia_i_ladolescencia/el_sistema_catala_de_proteccio_a_la_infancia_i_ladolescencia/direccio_general_datencio_a_la_infancia_i_ladolescencia_dgaia/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/proteccio_a_la_infancia_i_ladolescencia/el_sistema_catala_de_proteccio_a_la_infancia_i_ladolescencia/direccio_general_datencio_a_la_infancia_i_ladolescencia_dgaia/
http://www.adoratrius.cat/wp-content/uploads/2016/06/COMUNICADO-SOBRE-TRATA-Y-ASILO-20-Junio.pdf


 

SICAR cat, que és membre de la Xarxa Asil.Cat, ha detectat que, tot i que la Llei d'Asil 

(Llei 12/2009) reconeix expressament la persecució per motius de gènere (articles 3 

i 7.e) i que es refereix a la situació d'especial vulnerabilitat de les víctimes de TEH, que 

ha de tenir en compte a l'hora de tramitar aquest tipus de sol·licituds (article 46), a la 

pràctica, les sol·licituds de protecció internacional basades en aquest motiu, són 

denegades en un percentatge molt alt, al·legant que no tenen encaix jurídic en la 

definició de refugiat, reconduint aquestes sol·licituds a la Llei d'Estrangeria. 

El Dret Internacional estableix que s'ha de permetre a les víctimes de TEH activar 

tant els mecanismes de protecció i atenció, específicament previstos a la "Llei 

d'Estrangeria", com garantir el seu dret a sol·licitar protecció per la via d'asil, quan 

estan en necessitat de protecció internacional, i que en aquests casos les dues vies 

són compatibles. I, en tot cas, tenir sempre present que l'Estat ha de garantir el 

principi de no-devolució d'una persona a un lloc on pugui estar en risc de patir un 

tracte inhumà o degradant. 

 

Sensibilització i Incidència 

A part de l'atenció integral a víctimes de tràfic d'éssers humans, des d'una perspectiva 

de Drets Humans, SICAR cat denuncia la situació de les víctimes de TEH amb 

accions de sensibilització i incidència política. Al 2016, SICAR cat ha participat en 25 

formacions en què han participat 1707 persones en total. A més, ha mantingut 80 

reunions d'incidència amb 44 actors clau i institucions diferents. 

 

Sobre SICAR cat  

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

dones en situació d'exclusió. A Catalunya, desenvolupa des del 2002 el programa SICAR cat, 

que presta atenció integral a dones víctimes del tràfic d'éssers humans (TEH) per a la seva 

recuperació i la restitució dels seus drets. A més, realitza accions de sensibilització i denúncia 

per tal de contribuir al canvi social. 

SICAR cat compta amb un equip interdisciplinari i un grup de voluntaris que considera el tràfic 

d'éssers humans una greu violació dels Drets Humans, un delicte i una manifestació de 

violència de gènere. Garanteix un model de gestió compromès amb la qualitat i l'excel·lència i 

ha obtingut el diploma de compromís de qualitat, segons el model EFQM (European 

Foundation for Quality Management). El 2015 va rebre el Premi Solidaritat que atorga l'Institut 

de Drets Humans de Catalunya.  

Més info: www.sicar.cat 

 Memòria 2016: http://bit.ly/2moO26J  

 

Contacte Mitjans de comunicació 

Rosa Cendón: info@adoratrius.cat |661 86 18 75| 

 

 

http://www.asil.cat/
http://www.sicar.cat/
www.sicar.cat
http://bit.ly/2moO26J
mailto:info@adoratrius.cat

