
 
 
 

20 de Juny: Dia Mundial de les Persones Refugiados 
 

Adoratrius va acompanyar, el 2019, 146 víctimes de tràfic de 
persones amb necessitats de protecció internacional, 10 de les 

quals van obtenir la concessió de l'estatut d'asil 
 

• En els últims tres anys, Adoratrius ha incrementat el nombre de places del seu 
servei d'acollida temporal i ha incrementat la seva presència en quatre 
Comunitats Autònomes (Catalunya, Castella Lleó, Madrid i Andalusia). 

 

Barcelona, 18 de juny del 2020. Amb motiu del Dia Internacional de les Persones Refugiades, 
l'entitat Adoratrius vol visibilitzar i incidir en la importància d'entendre i abordar les interconnexions 
entre la protecció internacional i el tràfic d'éssers humans (TEH). Aprofita, a més, aquest dia 
internacional per presentar els principals resultats obtinguts el 2019, en el marc del seu programa 
d’"Assistència social, jurídica i acollida temporal a dones víctimes de tràfic d'éssers humans 
sol·licitants d'asil i als seus fills / es". 
 
Adoratrius dóna resposta a les dones víctimes de TEH sol·licitants de protecció internacional i als 
seus fills i filles menors a càrrec, per garantir que puguin exercir els seus drets de manera efectiva. 
El programa que desenvolupa l'entitat compta amb el finançament del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social y en concreto de la Dirección General de Migraciones, que 
gestiona el Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración (FAMI). 
 
El tràfic de persones comporta greus vulneracions de Drets Humans, com ara explotació, servitud, 
esclavitud, treball forçós o matrimoni forçat. Per això, és fonamental incidir en la responsabilitat 
que tenen els Estats de protegir i promoure els drets de totes les persones que es troben en la 
seva jurisdicció, incloses les persones d'altres nacionalitats, amb independència de la seva situació 
administrativa. 
 

Els drets de les víctimes de TEH sol·licitants de protecció internacional 

Amb l'objectiu de contribuir i donar resposta a la necessitat de detecció, assistència especialitzada, 
i protecció de dones víctimes de TEH en necessitat de protecció internacional, Adoratrius 
desenvolupa aquest programa, per garantir el seu accés tant a les mesures de protecció 
específiques que conté la Llei d'Estrangeria, com a les de protecció previstes en la Llei d'Asil. En 
aquest marc, atén principalment a: 

• Dones que han patit al seu país d'origen una situació de persecució, sense obtenir 

protecció per part de les autoritats del seu país i, al fugir, cauen en mans de xarxes de TEH 

que les capten i enganyen per explotar-les, prometent-los un futur millor a Europa. 

• Dones que surten del seu país com a migrants i són captades i enganyades per 

xarxes de tràfic i sotmeses a explotació i violacions dels seus drets fonamentals. Aquestes 

dones, si estan en greu risc de patir represàlies en el cas de ser retornades als seus països 

d'origen, tenen dret a obtenir protecció internacional a Espanya. 

Les dones beneficiàries del programa reben un suport que inclou acollida temporal i preparació 
per a la seva autonomia, a més d'atenció jurídica, atenció psicològica, traducció i interpretació i 
aprenentatge de l'idioma. 
 
En els últims tres anys, Adoratrius ha incrementat de forma significativa el nombre de places del 
seu servei d'acollida temporal, per poder fer front a les necessitats de les dones víctimes de TEH 
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i els seus fills i filles sol·licitants d'asil. Ha passat de gestionar 9 places el 2018, a 16 places el 2019 
fins a arribar, el 2020, a 26 places (23 per a dones i 3 per a nadons), distribuïdes en quatre 
Comunitats Autònomes (Catalunya, Castella Lleó, Madrid i Andalusia). 
 
Carmen Ynzenga, coordinadora tècnica del programa de Tràfic de persones d’Adoratrius senyala: 
“6 de les 26 places d'acollida del programa es destinen al perfil de dones gestants i/o amb fills a 
càrrec, víctimes de tràfic sol·licitants d'asil. Una realitat que va en augment i davant la qual 
Adoratrius ha anat donant resposta en els últims anys ". 
 

Atenció integral i especialitzada sota el marco dels Drets Humans 
 
El servei d'acollida temporal especialitzat va oferir durant el 2019 allotjament segur, adequat i 
confidencial a un total de 32 persones (29 dones i 3 nadons), cobrint totes les seves necessitats 
bàsiques. Aquest servei ha permès que, durant el 2019, el 80% de les dones acollides hagin assolit 
els objectius marcats en els seus itineraris de preparació per a l'autonomia, destinats a facilitar la 
seva integració. 
 
D'altra banda, el programa també compta amb un servei d'intervenció social que va acompanyar 
l'any passat un total de 52 dones. El 83% va accedir als recursos públics o privats oportuns per a 
la seva integració; el 76%, a més, va participar en activitats d'oci, culturals i/o esportives. El 62% 
de les dones va rebre formació per a l'aprenentatge del castellà, per afavorir el seu procés 
d'inclusió. L'aprenentatge de l'idioma és una altra de les actuacions prioritàries per Adoratrius, un 
cop les dones han aconseguit un cert grau de recuperació. 
 
Des del servei d’atenció psicològica, es va atendre, al llarg del 2019, 38 dones, el 76% de les 
quals va manifestar haver experimentat una millora en la seva salut mental.  
 
El 2019, el servei jurídic va atendre 146 persones (dones i nens/es), de les quals 135 dones van 
ser orientades al ser detectades com a presumptes víctimes de TEH que presentaven necessitats 
de protecció internacional. D'aquest total, es van acceptar a tràmit 80 sol·licituds d'asil, 11 de les 
quals es van presentar en frontera-aeroport: 6 a Madrid i 5 a Barcelona. Al llarg del 2019, 10 de 
les dones ateses pel programa van obtenir la concessió de l'estatut d'asil. A més, un total de 27 
dones sol·licitants d'asil van ser assessorades i acompanyades pel servei jurídic durant el seu 
procés d'identificació formal com a víctimes de TEH davant les autoritats policials especialitzades, 
d'acord amb l'article 59 bis de la Llei d'Estrangeria. 
 
Per tal d'afavorir la comunicació entre les beneficiàries i l'entitat, així com per garantir una correcta 
comprensió de la informació i assessorament, durant el 2019 es va comptar amb un servei de 
traducció i interpretació, del que es van beneficiar 25 dones. 
 
Adoratrius destaca la importància fonamental de la coordinació i cooperació entre tots els actors, 
públics i privats, que intervenen en l'àmbit del tràfic i de l'asil, amb l'objectiu de garantir la detecció, 
l'assistència especialitzada i la protecció de les víctimes. 
 

Equip Comunicació Adoratrius per a mitjans 
 
Consuelo Rojo – 679 862 925 
comunicacion@adoratrices.com  
 
 

Sobre Adoratrius: Adoratrius és una entitat religiosa de caràcter social sense ànim de lucre 
que, des de fa més de 160 anys, presta atenció a dones en situació de vulnerabilitat. Disposa 
d'un programa especialitzat que dóna resposta a les dones víctimes de tràfic sol·licitants de 
protecció internacional i als seus fills i filles menors a càrrec, per garantir que puguin exercir 
els seus drets de manera efectiva. 
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