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Salma és una dona africana  de 
28 anys que viu als recursos 
residencials de SICAR cat. Durant 
el seu procés de recuperació, ha 
après a conviure amb els 
problemes de salut mental que 
pateix. La seva és una de les 
moltes històries del 2016. 

‘Pensava que no tindria feina, vaig estar desesperada. 

No confiava en mi. Ara estic contenta per tot el que estic 
aconseguint a poc a poc. M’han fet un contracte d’un 
any i per a mi, poder treballar és una cosa molt positiva 
per a la meva salut i el meu futur. També puc ajudar la 
meva família. El suport de SICAR cat m’ha permès 
preparar la meva inserció laboral i m’han acompanyat 
durant aquest camí. Al final, encara que sigui difícil, has 
de seguir amb força’ 

Salma



BENVINGUDA

En aquest any difícil, marcat per diverses crisis humanitàries, us 
presento aquesta memòria que reflecteix el treball, compromís i 
solidaritat per i amb les persones víctimes del tràfic d’éssers 
humans. 

La lluita per un accés real als seus drets, des de la dignitat i el 
respecte, ens condueix dia a dia a posar les persones en el centre, 
dones que reconeixem com a supervivents, amb històries i 
trajectòries dures i que, no obstant, ens mostren que és possible 
reconstruir-se i construir.

A SICAR cat volem continuar posant tot l'esforç en fer possible que 
els nostres dispositius socials d'atenció es converteixin en dispositius 
humanitzants, trampolins cap a noves oportunitats per a cada dona 
que arriba al projecte. Treballem per cercar maneres noves de 
generar vincles i xarxes de solidaritat per combatre les d'explotació, 
que esclavitzen i deshumanitzen.

Gràcies a totes les persones que feu possible la missió de SICAR cat i, 
de manera molt especial, a les que us manteniu aquí, fidels a les 
causes que defensem, des del treball compromès, el voluntariat o 
aportant i confiant-nos recursos. 
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Encarna Jordán
Directora de SICAR cat-Adoratrius



QUI SOM

Adoratrius és una entitat religiosa 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, per a la seva recuperació i la restitució del seus drets. A
més, realitza accions de sensibilització i denúncia amb el fi de
contribuir al canvi social.
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Acollida

Dignitat

Compromís

Integritat

Aconseguir la sostenibilitat 
econòmica del programa amb 
fons diversificats

Mantenir la presència i veu en 
institucions clau i el lideratge 
en l’àmbit del tràfic d’éssers 
humans a Catalunya

Continuar generant 
coneixement de manera 
sistemàtica 

Consolidar un equip 
interdisciplinari cohesionat, 
eficient i proactiu

Enfortir la nostra estructura 
integrant-nos a la Fundació 
Amaranta mantenint les 
particularitats

Consolidar circuits d’actuació 
establerts amb diferents 
agents implicats en la lluita 
contra el tràfic i la protecció 
de les víctimes

VISIÓ



SICAR cat

EQUIP 

Equip Tècnic 16 persones

Alumnes en 
pràctiques

2 persones

Voluntariat 20 persones

Direcció

Intervenció 

Residencial

Emergències

Permanències

Autonomia

Serveis

Atenció Social

Jurídic

Formació i 
treball

Salut

Retorn

Contacte

Sensibilització i 
incidència

Comunicació

Incidència

Formació

Investigació i 
estudis

Gestió

Administració 

Gestió RRHH

Captació de 
Fons
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PERFIL POBLACIÓ ATESA

DADES

155 persones (129 dones i 26 menors)

44 expedients nous

72 expedients en seguiment

37% tenen entre 26 i 35 anys
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PERFIL POBLACIÓ ATESA

2016

• Les dones africanes han representat el 72% i són 
procedents de 14 països

• 53% de la població atesa és de Nigèria 

• 9% de les dones són de Romania

• 34 nacionalitats ateses26
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EVOLUCIÓ PROCEDÈNCIA

2014 2015 2016
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PERFIL POBLACIÓ ATESA

MENORS

Total de menors atesos 26 menors

Fills/es VTEH 12 fills/es

MINAs (menors immigrants no 
acompanyades)

14 MINAs

Total atesos als dispositius 
residencials/serveis

21 menors

Unitats familiars 14 unitats

Asil 8 menors susceptibles de 
protecció internacional
5 menors sol·licitants d’asil 
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ACCIONS I RESULTATS

Persones contactades 70 persones 

OBJECTIU

Donar resposta a les demandes d’atenció i identificació de 
diferents agents socials que detecten dones víctimes del tràfic 
d’éssers humans (VTEH) o potencials víctimes.

CONTACTE
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CONTACTE

• 42 VTEH derivades a recursos propis i aliens

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

• Cap VTEH o amb indicis de TEH procedent de la 
província de Lleida

• Les demandes en frontera han augmentat un 18% 
respecte el 2015 i són de l’aeroport Barcelona-El Prat
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CONTACTE

2016 

D’una mostra de 27 dones contactades al 
2016:

• 78% provenen d’un context familiar en 
vulnerabilitat social

• 74% mantenen bona relació amb la 
família

• 48% tenen fills al seu càrrec

• 37% no tenen ningú a càrrec

• 44% van sofrir engany en l’objectiu del 
trasllat

• 41% van sotmetre’s a un ritual o similar a 
mode de contracte

• 59% van contreure deute amb els 
traficants

• 33% van viatjar amb avió

• 60% van viatjar per via terrestre

• 34% van fer un viatge directe

• 67% van fer ruta per països de trànsit

• 33% van viatjar acompanyades d’altres 
dones

• 59% van ser alliberades per mitjans 
propis

• 52% tant elles com les seves famílies es 
troben en perill

MOSTRA DE 27 DONES DE LES 70 CONTACTADES

11



ACCIONS I RESULTATS

Necessitats bàsiques 41 demandes

Suport econòmic 40 ajuts gestionats en resposta 
de les 41 demandes 

Coordinacions 20 plans de treball coordinats 
amb altres entitats i recursos 

Derivacions 25 derivacions a serveis externs 

Activitats 42 activitats
22 dones participen

CAD (Certificat de discapacitat) 5 dones acompanyades en el 
reconeixement

OBJECTIU

Acompanyar el procés d’integració social de les VTEH, 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

Hem resolt el 98% de les 

demandes de necessitats bàsiques
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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 VTEH
amb finalitats d’explotació a Catalunya i acompanyar-
les en el procés d‘apoderament i presa de decisions.

HABITATGE

RECURSOS PROPIS

7 dispositius 19 places

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

5 places

Servei d’acollida i recuperació 
Etapa de permanències

8 places

Servei de suport
Etapa d’autonomia 

6 places

ACCIONS I RESULTATS

Total persones acollides 
als dispositius de SICAR cat

27 persones (23 dones i 4 fills/es)

Acollides a emergències 14 persones

Acollides a permanències 10 persones

Acollides a autonomia 11 persones

Usuàries de pas 1 dona

Suport en l’habitatge 
extern

11 dones 
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Hem respost el 77% de les 48 
demandes relacionades amb
l’habitatge

Hem respost el 77% de les 48 
demandes relacionades amb 
l’habitatge



DONES ATESES

Acompanyament a la dona en la 
presa de decisions 

1 dona

Tramitació documentació 1 dona

Acompanyament aeroport 1 dona

Mitjans de retorn 1 OIM

Zona de retorn Europa de l’Est

OBJECTIU

Facilitar a dones VTEH o a 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

Persones ateses 35 persones (31 dones + 
4 fills/es)

Accés al sistema sanitari públic 12 targetes gestionades

Gestions 96 gestions

Acompanyaments físics 153 acompanyaments

Activitats gestionades 
de promoció de la salut

11 activitats
14 dones participen

Atenció psicològica i/o 
psiquiàtrica

27 dones

Atenció psicològica i/o 
psiquiàtrica d’urgències

1 dona

Atenció ginecològica urgent 16 dones

OBJECTIU

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

SALUT
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ACCIONS I RESULTATS

Dones ateses 25 dones ateses

13 dones incorporades

12 dones en seguiment

Projecte RAI 11 dones

Formació 68% dones han participat en cursos de castellà

32% dones han participat en cursos de català

11% dones han realitzat cursos noves 
tecnologies

5% dones han participat en formació tècnica 

21% dones han participat en cursos de formació 
ocupacional

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

Inserció laboral 10 dones han trobat feina (6 participen al RAI)

50% 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 VTEH.

FORMACIÓ I TREBALL

2016
Les 13 dones que s’incorporen al procés:

• 38% sense formació, 31 % amb formació bàsica, 
31% amb secundària

• 62% amb experiència laboral prèvia, sobretot a 
origen

• 39% parla castellà i el 61% ni castellà ni català

2016

• El 60% de les 10 dones que han trobat feina ho 
han fet amb contracte laboral

• 60% de les 10 dones que han trobat feina ha estat 
per una durada de mínima de 3 mesos

• 60% de les 10 dones que han trobat feina han 
percebut un sou igual o superior al SMI

• Els llocs de treball més ocupats: netejadora, 
cambrera de pis, dependenta, atenció al client

•75% de les noves feines aconseguides han estat a 
través de la intermediació amb recursos, entitats i 
empreses
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OBJECTIU

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

JURÍDIC

2016

38 dones casos nous

• 8% VTEH comunitàries

• 82% VTEH en situació administrativa irregular

• 10% VTEH en situació administrativa regular

•20 dones, el 53%, beneficiades per mecanismes 
art. 59 bis LOEX

58 dones en seguiment

• 2 dones, el 3%, beneficiades per mecanismes 
art59bisLOEX

10 permisos de residència i treball provisionals:

• 5 per col·laboració policial

• 5 per situació personal

2 permisos de residència i treball definitius de 5 
anys:

• 1 per col·laboració policial

• 1 per situació personal 
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ACCIONS I RESULTATS

Dones ateses 96 dones ateses

Aplicació mecanismes 

art.59bis LOEX

22 dones

Recuperació 

documentació 

30% dones recuperen la seva 

documentació 

Procés penal 48 dones participen en processos penals

Denúncies 9 dones opten per denunciar i el 44% 

denuncia com a testimoni protegit

Acompanyament a 

declaracions judicials 

i/o proves 

preconstituïdes 

7 acompanyaments: 

4 declaracions judicials 

3 proves preconstituïdes

Asil 32 dones susceptibles de Protecció

Internacional (23 en territori, 9 en 

frontera)

19 dones sol·liciten asil (10 en territori, 9 

en frontera) 



ACCIONS I RESULTATS

Formació 25 activitats formatives
1707 participants

Web 1454 usuaris/es
3262 visites

Twitter 2054 seguidors/es

Facebook 1507 fans

Mitjans comunicació 91 impactes als mitjans
11 notes de premsa
3 dones ofereixen el seu testimoni
51 mitjans de comunicació diferents

Campanyes 8 campanyes

Incidència 80 reunions
51 actors i institucions

Investigacions, estudis 11 participacions

Materials 7 materials

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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OBJECTIU

Treballar per a la sostenibilitat econòmica i tècnica del programa.
Pressupost Global 2016: 673.387,85€

GESTIÓ ECONÒMICA

19

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES COL·LABORADORES



GESTIÓ ECONÒMICA

ENTITATS PRIVADES COL·LABORADORES
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GESTIÓ ECONÒMICA
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El desplegament del nostre Pla Estratègic
2015-2017 ens ha permès augmentar els
fons privats i consolidar els públics



ACCIONS I RESULTATS

Autoavaluació EFQM Segell Compromís vers l’Excel·lència

Satisfacció usuàries 4’3 sobre 5

Treball en Xarxa

Noves Aliances

Presència en 12 xarxes de treball

1 nova

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 2017

‘El amor está en lo que tendemos,

El amor está en todo lo que izamos
Y en lo que combatimos
por verdadero amor.

El amor está en cuanto levantamos
En cuanto recogemos y sembramos
Y en las ruinas de lo que abatimos
por verdadero amor’

José Ángel Valente
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