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BENVINGUDA
Mirem el recorregut del 2019 per encarar el nostre futur amb esperança i força.
Un cop més, escollim alçar la nostra veu i les nostres mans al costat de totes les
persones víctimes de tràfic de persones, per continuar dissenyant camins de
possibilitats i d’accés a drets.
Aquest 2019 ha estat un any molt intens. Hem desenvolupat nous projectes que
ens han fet créixer i introduir canvis organitzatius. També, hem donat resposta a
les noves situacions i a la diversificació en quant a formes d’explotació, que ens
han fet revisar i redissenyar la metodologia d’intervenció.
D’acord amb les prioritats establertes en l’últim Pla Estratègic, hem treballat en
l’enfoc i el redisseny de l’àrea de Relacions Institucional i incidència Política. A
més, hem dut a terme millores en l’àrea de gestió tècnica i econòmica, per
afrontar l’ampliació del conjunt del Programa.
El més important ha estat que hem seguit desenvolupant, amb entusiasme,
bones idees, esforç, rigor i fermesa, la Missió que ens defineix: romandre al costat
de les persones supervivents del tràfic d’éssers humans, fer camí amb elles, que
ens encoratgen a anar més enllà i a encarar nous reptes de futur.
Volem agrair el camí recorregut conjuntament amb tot l’equip de persones de
SICAR cat, que han fet possible un any combatiu traçant ponts, teixint lligams,
somiant oportunitats com a metes a assolir.
Agraïm la confiança de les Institucions, Entitats i altres persones que, de manera
expressa o callada, ens han donat suport per fer realitat un món de drets i
oportunitats per a les víctimes del tràfic d’éssers humans...

Encarna Jordán
Directora de SICAR cat-Adoratrius
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QUI SOM

MISSIÓ

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).

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

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

VALORS

Acollida

Respecte

Compromís
VISIÓ

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

Integritat
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SICAR cat

EQUIP
Equip
tècnic

21 persones

Voluntariat

32 persones
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PERFIL DE POBLACIÓ ATESA
DADES
210 persones (171 dones , 31 menors, i 8 homes): Inclou les
persones contactades, les noves altes i les persones en
seguiment

El tràfic persones

115 persones en seguiment d’anys anteriors

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

95 noves altes

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

és ‘la captació, el transport, el trasllat,

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

la concessió o recepció de pagaments o beneficis per obtenir el
Primer 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.

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

Noves altes: Aquelles víctimes de tràfic d’éssers
humans que després d’un contacte previ amb l’entitat
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.

d'òrgans’
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

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.
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PERFIL POBLACIÓ ATESA
DISTRIBUCIÓ PER EDATS
36%

DADES

33%

Origen

35 nacionalitats ateses

Principals nacionalitats

38% de Nigèria
8% de Veneçuela
7% de Vietnam

Edat

36% tenen entre 26-35 anys

Servei més usat

Jurídic, 170 persones

15%

14%

2%
Menors

18 a 25 anys

26 a 35 anys

Més de 35 anys

NS/NC

El tràfic d’éssers humans és, segons Nacions Unides, una forma
contemporània d’esclavitud, una manifestació de violència de
gènere i, a nivell mundial, un dels negocis il·lícits més lucratius
juntament amb el tràfic de drogues i el tràfic d’armes.
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PERFIL POBLACIÓ ATESA
MENORS
Total de menors atesos

31 menors

Fills/es víctimes TEH

24 fills/es (15 en seguiment, 9 nous
casos)

MINAs (menors
immigrants no
acompanyades)

7 MINAs (tots nous casos)

Unitats familiars

19 unitats (13 en seguiment, 6 noves)

Les unitats familiars són aquelles famílies monoparentals víctimes del tràfic
d’éssers humans. Estan compostes per una dona i els seus fills i filles
menors a càrrec que es troben en territori.
Les MINAs són menors immigrants no acompanyades.
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ORIENTACIÓ
OBJECTIU
Donar resposta a les demandes d’atenció i identificació de
diferents agents socials que detecten víctimes de TEH o potencials
víctimes d’aquest delicte.

ACCIONS I RESULTATS

Orientacions

96

Adultes

80

Menors

16

SITUACIÓ ADMINISTRATIVA
DONES CONTACTADES

15%
7%

Regular

27%

Irregular

Comunitària
NS/NC

51%
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ORIENTACIÓ

• La majoria d’orientacions es van fer a Barcelona
ciutat i el 23% a la província de Barcelona
• Les demandes en frontera són de l’aeroport
Barcelona - El Prat
• 2 dones víctimes de TEH amb fins d’explotació
laboral, 2 víctimes de comissió de delictes, 1 dona
víctima d’explotació en servei domèstic

10

ORIENTACIÓ

MOSTRA DE 40 PERSONES VINCULADES A LES ORIENTACIONS

• 60% van ser reclutades per persones
conegudes
• 15% van ser captades per amistats
• 45% tenen fills a càrrec
• 45% no tenen ningú a càrrec
• 80% provenen d’un context familiar en
vulnerabilitat social
• 53% van ser enganyades en l’objectiu del
viatge
• 83% no van signar cap document a mode de
contracte
• 13% van ser sotmeses a un ritual a mode de
contracte
• 63% van viatjar amb avió
• 26% van viatjar per via terrestre i amb vaixell
• 40% van viatjar soles
• 33% van viatjar amb persones de la xarxa
• 45% es van alliberar per mitjans propis
• 20% van ser alliberades pels cossos policials
• 25% es troben en perill
• 15% tant la dona com la seva família es
troben en perill
• 60% tenen un deute econòmic amb la xarxa
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RETORN
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.

DONES ATESES
Tramitació documentació

5 dones

Acompanyament aeroport

5 dones

Mitjans de retorn

2 compte propi
3 SICAR cat

Zona de retorn

1 Europa de l’Est
1 Europa Occidental
2 Àfrica
1 Amèrica Llatina

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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ATENCIÓ SOCIAL
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.

‘Jo no vull violència, volem viure la
vida completament’

ACCIONS I RESULTATS
Dones ateses

64 dones ateses

Cobertura necessitats bàsiques

66 demandes

Coordinacions

21 coordinacions

PIM (Pla individual de millora)

34 dones

Activitats

72 activitats d’oci
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

Maylin, Xina

7 dones finalitzen el seu PIM amb èxit

13

ALLOTJAMENT
OBJECTIU

SUPORT A L’ALLOTJAMENT AMB RECURSOS PROPIS

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.

12 dispositius

30 places

52 persones
(45adults/es i
7 fills/es)

Servei d’atenció i acollida d’urgències
(15 dies a 1 mes)

2 places

10 persones
(5 dones i 5
homes)

Servei d’acollida d’emergències
Baixa autonomia

3 places

26 dones i 1
fill/a

Servei d’acollida i recuperació
Mitja autonomia

17 places

19 dones, 2
homes i 3 fills

Sistema d’acollida Protecció
Internacional
(1a Fase)

2 places

4 dones

Servei de suport
Alta autonomia

6 places

5 dones i 2
fills

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

61 demandes
l’allotjament

relacionades

amb

14

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

ACCIONS I RESULTATS
Persones ateses

54 persones
( adultes i 2 fills/es)

Accés al sistema sanitari públic

21 targetes gestionades

Gestions

249 gestions

Tallers de promoció de la salut
propis

3 activitats de salut
emocional
14 dones participen

Atenció psicològica i/o
psiquiàtrica

33 dones

Atenció psicològica i/o
psiquiàtrica d’urgències

2 dones

El tràfic de persones comporta greus seqüeles psicològiques i,
des del 2015, comptem amb un conveni de col·laboració amb
l’Associació Exil, que permet que les persones que atenem
rebin un acompanyament psicològic especialitzat en l’atenció
a víctimes de tortura i greus violacions de Drets Humans.
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FORMACIÓ I TREBALL
OBJECTIU
Acompanyar el procés d’inserció formativa i laboral de les dones
víctimes de TEH.

Les 10 dones que s’incorporen al procés:
• 10% sense formació, 10% amb secundària, 30%
amb batxillerat, 10% amb formació professional,
40% amb formació universitària

ACCIONS I RESULTATS

• 80% amb experiència laboral prèvia, sobretot a
origen

Dones ateses

19 dones ateses

• 100% han seguit un itinerari d’inserció

10 dones incorporades

Les 11 dones que han trobat feina:

9 dones en seguiment

• El 100% ho ha fet amb contracte laboral

Projecte RAI

19 dones

• 60% ha estat per una durada mínima de 3 mesos

Formació

50% han fet cursos d’idiomes

• 40% han percebut un sou igual o superior al SMI

60% han participat en activitats o tallers
d’informació/orientació

• Els llocs de treball més ocupats: netejadora,
atenció al públic/ventes, auxiliar geriatria,
perruqueria, hostaleria

6% han accedit a formacions tècniques
13% han accedit a la formació formal
13% han fet formació ocupacional
31% han participat en cursos de noves
tecnologies
1 dona ha realitzat pràctiques laborals
Inserció laboral

11 dones han trobat feina
38% de dones que han trobat feina és per més
de 3 mesos, amb contracte i remuneració a
partir del SMI

Amb la Fundació SURT compartim el programa RAI
(Intervenció per a la Recuperació, apoderament i
inserció laboral de dones que han estat víctimes de TEH
amb fins d’explotació sexual).
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JURÍDIC
OBJECTIU
Dones casos nous:
Afavorir un servei jurídic específic que habilita l’accés als drets
processals, legals i administratius de les dones víctimes de TEH.

•

6 % víctimes TEH comunitàries

•

69 % víctimes TEH en situació administrativa
irregular

•

21 % víctimes TEH en situació administrativa
regular

• 4 % víctimes de TEH amb visat de turista

ACCIONS I RESULTATS
Persones ateses

170 persones, (77 noves altes i 93 en
seguiment de anys anteriors)

Aplicació mecanismes
art.59bis LOEX

37 persones entrevistades per a la seva
identificació com a víctima de TEH
18 identificades formalment com a
víctimes de TEH

• 43 % de les noves altes beneficiades per
mecanismes art. 59 bis LOEX
• De les 19 períodes de restabliment i reflexió
oferts, 19 dones s’acullen i s’han concedits 13

24 exempcions concedides

Recuperació
documentació

41 dones recuperen la seva
documentació

Procés penal

81 participen en processos penals

Denúncies

15 dones opten per denunciar

•

8 per col·laboració policial

100% denuncien com a testimoni protegit

•

7 per situació personal

2 sentències condemnatòries notificades

11 permisos definitius:

1 sentència absolutòria notificada

• 7 per col·laboració. 24 pendents de resolució

Sentències

• 11 exempcions per col·laboració policial
• 13 exempció per situació personal
15 permisos de residència i treball provisionals:

• 4 per situació personal. 15 pendents de
resolució
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JURÍDIC
PROTECCIÓ INTERNACIONAL
Persones informades

59 persones susceptibles de protecció
internacional

Persones sol·licitants de
protecció internacional

36 noves sol·licituds

Sol·licituds admeses a
tràmit

100% d’admissió a tràmit de les 36 sol·licituds del
2019

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.

18

RELACIONS INSTITUCIONALS I INCIDÈNCIA
OBJECTIU
Contribuir al canvi social a través de la visibilització del fenomen
del TEH i la denúncia de la situació de les persones víctimes.

ACCIONS I RESULTATS
Formació

29 activitats formatives
892 participants

Sensibilització

26 accions

Web

4265 persones usuàries
8311 visites

Xarxes socials

6049 persones seguidores

Mitjans comunicació

176 impactes als mitjans
7 aparicions premsa internacional
5 notes de premsa
2 dones ofereixen el seu testimoni

Campanyes

7 campanyes

Investigacions, estudis

5 participacions
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RELACIONS INSTITUCIONALS I INCIDÈNCIA
PROJECTE EUROPEU JUSTICE AT LAST: Centrat en la millora de
l’impacte i de la garantia dels drets de les víctimes que participen
en un procediment penal. Període 2017-2019
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.

IMPACTES
Estudi i anàlisis:
• Anàlisis de 5 sentències
• Participació en el Seminari internacional d’indemnitzacions per
a víctimes de delicte, celebrat els dies 27 i 28 de maig del 2019 a
Brussel·les
• Estudi de casos en relació a l’aplicació del Decret 80/2015, de 26
de maig, de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de
violència masclista i l'article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28
de desembre, de mesures de protecció integral contra la
violència de gènere
• Difusió d'enquestes a professionals de diferents àmbits, com a
part de la campanya 'Coneix els teus drets, reclama
compensació’
• Document d’anàlisi sobre la possible aplicació del model de
Barnahus en casos de víctimes de tràfic de persones

IMPACTES
Materials:
• 3 informes monogràfics: Victims’ Needs Assessment, Legal
Assessment: Compensation Practices, Cooperation On Access
To Compensation In Cross-border Context
• Policiy Paper
• Traducció anglès/castellà del fulletó informatiu
• 4 formacions actors clau
Comunicació:
• 83 impactes amb 2 notes de premsa amb Proyecto
ESPERANZA: 350 professionals es formaran per millorar la
compensació a víctimes del tràfic de persones, Proyecto
ESPERANZA i SICAR cat sol·liciten als partits polítics que
garanteixin l’accés a la justícia i a la compensació de les
víctimes del tràfic de persones
Incidència:
• Elaboració dossier ‘Garantint l'accés a la justícia i a una
compensació efectiva de les víctimes del tràfic d'éssers
humans’
• Campanya adreçada a eurodiputats i eurodiputades de les
Comissions FEMM, DROI i LIBE del Parlament Europeu i partits
polítics de l'Estat espanyol.
• Reunions amb actors clau
Sensibilització:
• Difusió de la Campanya «Know your Rights – Claim
Compensation»
• Campanya de recollida de signatures
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RELACIONS INSTITUCIONALS I INCIDÈNCIA
PROJECTE SPEAK OUT: Centrat en la millora de la detecció i
identificació de les víctimes explotades en d’altres àmbits
d’explotació, posant especial atenció en col•lectius vulnerables
(infància, sol·licitants protecció internacional, interns CIE i
presons). Període: 2019-2021
Speak Out és un projecte conjunt amb Proyecto ESPERANZA que
posa especial atenció en altres tipus d’explotació del delicte de
tràfic de persones que poden donar-se especialment entre
col·lectius vulnerables com infància, sol·licitants de protecció
internacional, interns de CIE i presons.

ALTRES IMPACTES D’INCIDÈNCIA
Àmbit Estrangers de tercers països en situació administrativa
irregular en CIE:
• 2 formacions a actors clau
Àmbit Sol·licitants d'asil – aeroport i territori
• Estudi i anàlisis: Elaboració informe per a la CEDAW
‘Aportaciones a la ‘Recomendación General sobre Trata de
Mujeres y Niñas en el Contexto de la Migración Global’, Comité
CEDAW, Organización de Naciones Unidas’.
• Elaboració i/o actualització de 3 informes COI (informació sobre
país d’origen) de: Vietnam, Veneçuela i Nigèria, per a millorar
els processos de sol·licitud d’asil de les víctimes de tràfic de
persones. - 10 formacions a actors clau
• 9 impactes en mitjans comunicació
• Reunions amb actors clau i treball en xarxa

21

RELACIONS INSTITUCIONALS I INCIDÈNCIA
ALTRES IMPACTES I ACCIONS D’INCIDÈNCIA
• Participació en espais de treball en xarxa per a la millora en
l'accés al Dret a la Salut i l'oferiment d'una atenció
especialitzada

• Participació en espais de treball en xarxa per a l'accés a la Renda
Garantida de Ciutadania-RGC
• Accions de seguiment i monitoreig de l’aplicació de la normativa
art 59bis
• Col·laboració en Projecte ASSIST: Centrat en la millora de les
metodologies d’intervenció i en garantir els drets de les víctimes
durant els seus processos d’inclusió i que desenvolupa la
Fundació SURT. Període 2019-2021. L’objectiu d’aquest projecte
és l’assistència legal amb perspectiva de gènere i suport a la
integració per a víctimes de tràfic per explotació sexual a nivell
nacional.
Àmbit infància:

• Proposta de treball, circuit i servei jurídic per a una millor
resposta del sistema de protecció d'infància davant de possibles
casos de menors víctimes tràfic de persones.
• 6 formacions a actors clau
• 11 impactes als mitjans de comunicació
• Incidència: Posada en marxa servei jurídic per assessorar a
infants víctimes de tràfic de persones
• Reunions amb actors clau
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GESTIÓ ECONÒMICA
OBJECTIU

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES COL·LABORADORES

Treballar per a la sostenibilitat econòmica i tècnica del programa.

23

GESTIÓ ECONÒMICA
ENTITATS PRIVADES COL·LABORADORES

DESPESES PER ÀREES
TOTAL 980.492,570€
82.334,06 €;
8%

20.440,2€; 1%

59.304,96€; 6%

818.413,35€;81%

Atenció Integral

Relacions Institucionals i Incidència

Gestió

Altres despeses

Amb la sessió de zumba solidària, que es va celebrar al maig, i
la donació de la venda d'entrades de l’òpera La Maternitat
d’Elna es van recaptar un total de 3.711,97€.
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GESTIÓ ECONÒMICA
17.157,62€; 2%
7.838,07€; 1%
9.737,63€; 1%

3.282,53€; 0.1%

DESPESES PER PARTIDES
980.492.570€

55.716,76€; 6%
19.328,77€; 2%
€41.300,25 ; 4%

Personal (71.9%)
Compres i consums (4%)
Serveis Exteriors (8%)

80.787,51€; 8%
Subministraments i comunicacions (4%)
43.434,55€; 4%

Transport i dietes (2%)
701.908,83€; 71.9%

Ajudes directes, activitats, estudis i altres
despeses usuàries (6%)
Atenció psicològica (1%)
Amortitzacions (1%)
Altres despeses (2%)
Inversions (0,1%)

S'han incrementat un 35% les despeses respecte el 2018, com a
conseqüència de la posada en marxa del contracte públic del CSSB
(Consorci Serveis Socials de Barcelona) per a la gestió delegada de 5
pisos per a dones víctimes del tràfic de persones i els seus fill i filles.
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REPTES ESTRATÈGICS
Valor social

Millorar les eines i metodologia de l’Àrea de Relacions
Institucionals i Incidència per augmentar el nostre
impacte social sobre la realitat de les supervivents,
contribuir en la generació i gestió del coneixement i
assolir una major capacitat d’influència, sobre els actors
clau

Client

Consolidar la darrera revisió del nostre model
metodològic d’atenció a les víctimes de tràfic, per
millorar la resposta a les realitats amb les que intervenim

Econòmic

Vetllar per la sostenibilitat financera del programa
diversificant les fonts de finançament, consolidant aquell
finançament que ha esdevingut més estable, desplegant
el pla de captació de fons privats i realitzant un
seguiment analític de les despeses dels diferents
projectes

Intern

Analitzar i ajustar els canvis introduïts en l’estructura
organitzativa i consolidar el funcionament de l’equip de
persones per àrees i serveis

Pla Estratègic

Posar en marxa d’una nova eina de recollida de dades
per millorar la sistematització de les mateixes d’acord a
les necessitats de tots els serveis

Creixement

Avançar i integrar en la sistematització del coneixement
generat des del dia a dia de SICAR cat per tal de créixer
com a equip i com a programa
Estabilitzar el canvi organitzacional i creixement de
l’equip millorant, alhora, la cohesió i sistema de
comunicació
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OBJECTIU
Vetllar pel compromís vers l’excel·lència i la qualitat en els nostres
serveis des de la nostra missió i visió.

ACCIONS I RESULTATS
Autoavaluació EFQM

Segell Compromís vers
l’Excel·lència

Satisfacció usuàries

4,5 sobre 5

Treball en Xarxa

Presència en 15 xarxes de treball

Elaboració d’un Sistema de
Protecció Intern

Desplegament al llarg del 2020
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IV, La barca
La llibertat és
el tirant d’ una samarreta que du
l’altre,
és la tecla del portàtil que prem l’
altre,
és el mòbil de l’ altre.
Els ulls dels altres, el cor dels altres.
Potser hi ha algú que pensa
que llibertat és a la mà,
la mà que se li escapa
i a tu et crema la pell i l’ endemà.
Llibertat és una barca
que t’espera al port de mar
i és alçar-se i pronunciar-se,
poder escollir a qui estimar.
Llibertat és dir la teva,
romandre en aquesta gleva
on tu hi sents la llibertat.
Lliure és haver estat valenta
i denunciar la violència
que et prohibia fer un sol pas.
Rosa Maria Arrazola

GRÀCIES
Catalunya, maig del 2020
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https://www.youtube.com/watch?v=z78IzPctKgQ
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