
  

 

20 de juny: Dia Mundial de les Persones Refugiades  

Adoratrius va acompanyar el 2020 176 persones víctimes de 
tràfic amb necessitat de protecció internacional, 9 de les quals 

van obtenir la concessió de l'estatut d'asil 
 

• El programa integral tràfic-asil d’Adoratrius va atendre un total de 176 persones 
(163 dones i 13 homes), 15 de les quals són menors a càrrec de les seves mares. 

• El servei d'acollida temporal especialitzat va oferir durant 2020 allotjament segur, 
adequat i confidencial a un total de 38 persones (36 dones i 2 nadons), cobrint 
totes les seves necessitats bàsiques. Aquest servei ha permès que, durant 2020, 
el 61% 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. 
 

Madrid, 17 de juny de 2021. Amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades el proper 20 de 
juny, l'Entitat Adoratrius vol reiterar el seu compromís a través del suport i l'acompanyament integral a 
les dones víctimes i supervivents de tràfic d'éssers humans sol·licitants d'asil i als seus fills/es. 
 
En aquest dia mundial Adoratrius presenta els resultats obtinguts el 2020 en el programa d'Assistència 
a dones víctimes de tràfic d'éssers humans sol·licitants d'asil i els seus fills/es a càrrec, que compta amb 
el finançament del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i , en concret, de la Direcció General 
d'Inclusió i Ajuda Humanitària que gestiona el Fons Europeu d'Asil, Migració i Integració (FAMI). Aquest 
programa compta amb 23 (+3 nadons) places d'acollida especialitzada per a dones víctimes de tràfic i 
els seus fills amb necessitat de protecció internacional, repartides en quatre comunitats autònomes 
(Catalunya, Castella Lleó, Madrid i Andalusia).  
 
Carmen Inzenga, Coordinadora técnica del programa de Tràfic d’Adoratrius assenyala: "El servei 
d'intervenció social va acompanyar l'any passat a un total de 95 dones. El 80% va accedir als recursos 
públics o privats per afavorir la seva integració; el 100% va participar a més en activitats d'oci, culturals 
i/o esportives. El 23% de les dones va rebre formació per a l'aprenentatge del castellà per afavorir el seu 
procés d'inclusió" 
 
Des del servei d'atenció psicològica, es va atendre al llarg del 2020 a 61 dones, el 90% de les quals 
va manifestar haver experimentat una millora en la seva salut mental. El 2020, el servei jurídic va 
atendre a 158 persones (dones i nens/es), de les quals 93 dones van rebre orientació especialitzada en 
ser detectades com a presumptes víctimes de tràfic amb necessitat de protecció internacional, al trobar-
se fora del seu país i no poder tornar a ell per la seva situació de risc i no poder comptar amb l'adequada 
protecció de les autoritats del seu país. D'aquestes 93 sol·licituds d'asil es van admetre a tràmit 68. Un 
total de 6 d'aquestes sol·licituds admeses a tràmit van ser presentades en frontera-aeroport, 3 a Madrid 
i 3 a Barcelona. A 9 de les dones ateses pel programa en 2020 els va ser concedit l'estatut d'asil. Un 
total de 37 dones sol·licitants d'asil van ser, a més, assessorades i acompanyades pel servei jurídic 
durant el seu procés d'identificació formal com a víctimes de tràfic davant les autoritats policials 
especialitzades, d'acord amb l'article 59 bis de la Llei d'Estrangeria. 
 



  

El servei de traducció i interpretació, té com a finalitat afavorir la comunicació entre les beneficiàries i 
l'entitat, així com garantir una correcta comprensió de la informació i assessorament. El 2020, 14 dones 
s'han beneficiat d'aquest servei. 
 
Nou Model d'asil 
Amb motiu de l'anunci realitzat a finals de l'any 2020 per part de la Secretaria d'Estat de Migracions del 
Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions relatiu a un proper canvi de de model del sistema 
d'acollida de persones sol·licitants d'asil a Espanya, des d’Adoratrius volem recordar que les víctimes de 
tràfic són un col·lectiu especialment vulnerable i que el nou model que s'estableixi ha de consolidar i 
garantir el suport especialitzat a les víctimes de tràfic dins del sistema d'acollida de protecció 
internacional, atenent a les seves necessitats específiques. Igualment, volem reiterar la importància de 
la detecció d'indicis i la derivació a una entitat especialitzada des del començament mateix del procés 
d'asil. A més cal insistir que el sistema de protecció al qual les víctimes de tràfic tenen dret per ser 
víctimes d'aquest delicte, i el sistema de protecció internacional al qual també poden accedir en el cas 
de ser sol·licitants d'asil, són compatibles i es poden, i es deuen, aplicar de forma paral·lela. 
 
Resultats Projecte REST 
L'accés a un estatus legal per a les víctimes de tràfic procedents de països extracomunitaris a través de 
permisos de residència com a víctimes de tràfic i/o de la protecció internacional és un dret fonamental 
que garanteix la seva dignitat i accés a la justícia, i els proporciona la mínima seguretat i estabilitat 
necessària per poder aconseguir la seva recuperació integral. No obstant això, la majoria dels països de 
la Unió Europea reporten un nombre molt baix de concessions de permisos residència permanent i/o 
protecció internacional per a víctimes de tràfic. 
 
Des d’Adoratrius volem aprofitar aquesta data per compartir la feina feta des de la Delegació de Madrid 
-Proyecto Esperanza- (juntament amb organitzacions d'Àustria, França, Holanda, Moldàvia i Sèrbia) en 
el marc del projecte REST (desenvolupat entre 2019 i 2021) l'objectiu del qual ha estat enfortir l'accés 
efectiu a un estatus legal per a les víctimes de tràfic procedents de països extracomunitaris mitjançant 
l'anàlisi de la legislació, llacunes i desafiaments que existeixen en els diferents països i la formulació de 
recomanacions, així com la publicació d'una Guia de Bones Pràctiques. 
 
Nota Orientativa de GRETA 
Igualment, volem recordar la importància de la Nota Orientativa sobre el dret de les víctimes del tràfic i 
les persones en risc de ser objecte de tràfic a la protecció internacional publicada ara fa un any pel Grup 
d'Experts sobre la Lluita Contra el Tràfic d’Éssers Humans (GRETA) del Consell d'Europa, l'objectiu és, 
precisament, reforçar l'aplicació de l'obligació de proporcionar protecció internacional a les víctimes del 
tràfic per part dels Estats. 

 
Enfocament de Drets Humans 
Des d’Adoratrius volem ressaltar que el dret d’asil és un Dret Humà fonamental (art 14 Declaració 
Universal dels Drets Humans), inclòs a la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea de 2007, i 
expressem la nostra preocupació pel retrocés que aquest dret pot patir en el marc de les noves polítiques 
de migració i asil posades en marxa recentment per la Unió Europea. 
 
Per tot això, volem destacar la importància fonamental d'un enfocament de drets humans en l'abordatge 
del tràfic que garanteixi la detecció, l'assistència especialitzada i la protecció de totes les víctimes, i que 
asseguri la protecció internacional a aquelles víctimes que ho necessitin. 
 
Equipo Comunicación Adoratrices para medios  
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 165 anys, presta atenció a les 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. 

https://www.proyectoesperanza.org/archivo/proyecto-rest-fortalecimiento-de-la-proteccion-a-personas-victimas-de-trata-a-traves-de-la-concesion-de-un-permiso-de-residencia-y-o-estatuto-de-proteccion-internacional/
https://adoratrius.cat/wp-content/uploads/2021/02/ESP-Recomendaciones_REST.pdf
https://adoratrius.cat/wp-content/uploads/2021/06/Guia-de-Buenas-Practicas_FINAL.pdf
https://rm.coe.int/guidance-note-on-the-entitlement-of-victims-of-trafficking-and-persons/16809ebf44
mailto:comunicacion@adoratrices.com

