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E L I C T I V E S  

#TambeEsTrafic visibilitza aquelles formes de tràfic de dones  

que romanen ocultes a casa nostra. Entre elles, el tràfic de  

persones amb fins d'explotació en el treball de la llar, el tràfic  per 

a la criminalitat forçada i per a matrimonis forçats. 

Estudi de casos  

TRÀFIC PER A L’EXPLOTACIÓ LABORAL EN AGRICULTURA 

 



SITUACIÓ DE VULNERABILITAT  

La Gabriela1, de 32 anys, natural de Veneçuela, a causa de la crisi generada per la COVID es 

troba en una situació econòmica vulnerable.  

CAPTACIÓ/ TRASLLAT/ RECEPCIÓ/ALLOTJAMENT  

En fase de recerca activa de feina, veu a les xarxes socials una oferta laboral d’una filial 

veneçolana a Europa. L’oferta, que és per treballar en una fàbrica, inclou un sou de més de 

2000€ mensuals, les despeses derivades dels desplaçaments cobertes i la possibilitat 

d’ampliar estudis. 

Decideix trucar al contacte que apareix a l’anunci i, aquesta persona, li dona més detalls del 

lloc de treball. La Gabriela contrasta la informació i, aparentment, sembla veraç, de manera 

que decideix acceptar el lloc de treball.   

Per formalitzar-ho tot, el contacte li demana força requisits, entre els quals una quantitat 

elevada de diners, el passaport, certificat de naixement i dades de persones familiars en cas 

d’emergència.  

Un cop avança els diners i la documentació, el contacte diu a la Gabriela que a causa de les 

restriccions de la COVID s’estan tancant fronteres i que viatjarà a un tercer país europeu, no al 

previst, de manera que ha d’abonar més diners.  

Posteriorment, la Gabriela rep una còpia del seu contracte de treball, una carta d’invitació i el 

bitllet d’avió. Viatja amb una persona de la suposada filial i sembla ser que comparteix vol amb 

més gent que ha estat reclutada per a la mateixa feina que ella. 

Un cop a destí, la traslladen amb furgoneta i la condueixen fins a un edifici vell, on hi viuen 

moltes persones de diferents nacionalitats. El recinte està envoltat de càmeres de 

videovigilància i no hi ha cap possibilitat de connectar-se a cap xarxa d’internet.  

 

MITJANS DE SOTMETIMENT I SITUACIÓ D’EXPLOTACIÓ:  

A l’endemà, la lleven a les 5 de la matinada i la porten a treballar al camp. Fa les tasques de 

recol·lecció sense cap tipus de protecció per evitar les punxades i ferides i sense menjar ni 

beure ni descans.  

Transcorreguda una setmana de treball forçat, li faciliten un contracte de treball amb unes 

condicions laborals precàries i un sou molt baix. L’hora amb prou feines supera els 2 euros. 

Observa que, quan els seus companys signen el contracte, també han de donar el seu 

passaport. Davant d’aquesta situació, la Gabriela no vol signar el contracte i gràcies a l’ajuda 

d’una persona que portava més temps allí, aconsegueix contactar amb algú que l’ajuda. 

 
1 Per motius de seguretat i per preservar l’anonimat, el nom i alguns detalls de la història s’han modificat. 



FUGIDA/ SORTIDA DE LA SITUACIÓ DE TRÀFIC 

La Gabriela, a l’endemà del dia que ha de signar el contracte, simula que no es troba bé i una 

persona que sembla que treballi per a la xarxa d’explotació l’ajuda a fugir. Finalment, contacta 

amb la seva família i aquesta li compra un bitllet per a Espanya, on uns amics molt propers la 

poden acollir. Un cop a destí denuncia la seva situació.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



QUÈ POTS FER TU 
 
El tràfic de persones és més a prop del que pensem i també té lloc a Catalunya. El teu paper és 
clau i ets fonamental en la seva lluita. Què pots fer?  
 
- Estigues alerta  

- Sigues conscient  

- Sigues responsable  

- Pren mesures  

- Contacta’ns al 679 654 088  

 

 

 

#TambeEsTrafic vol aconseguir que 

l'aplicació  d'estàndards de drets humans es 

garanteixin a  totes les víctimes de tràfic de 

persones amb  independència de quina sigui 

la finalitat  d'explotació a la qual han estat 

sotmeses. Informa’t: www.sicar.cat 

Amb el suport de:  

  

http://www.sicar.cat/

