
 

 

 
SICAR cat atén a Catalunya quasi 200 víctimes de tràfic d’éssers 

humans 
 

 Nigèria, Veneçuela i Colòmbia esdevenen els principals països d’origen de les persones a les que 
s’ha donat resposta 

 

 Un total de 51 persones també són susceptibles de protecció internacional 
 

 SICAR cat, programa d'atenció integral a víctimes de tràfic d'éssers humans (TEH), va atendre durant el 2020, a 

Catalunya, 192 persones supervivents d’aquesta greu violació de Drets Humans: 156 dones, 6 homes i 30 menors, que 

inclouen els fills i filles de les usuàries. Aquestes 192 persones responen tant a les contactades a través del Servei 

d’Orientació, com les que posteriorment es vinculen al programa i a les usuàries d'anys anteriors que segueixen el seu 

procés de recuperació a l'entitat. 

Les 3 principals nacionalitats ateses van ser la nigeriana, amb un 38%, seguida de la veneçolana, amb un 10%, i la 

colombiana, amb 9%. A més, la franja d'edat majoritària de les usuàries va ser de 26-35 anys, un 40%, seguida de la 18-

25 anys, un 27%, mentre que els menors i les menors van representar el 15% dels casos. 

El Servei d’Orientació, que compta amb un telèfon d'Emergència actiu les 24 hores els 365 dies de l'any, va realitzar 78 

orientacions a actors clau. Les principals vies d'accés d'aquestes demandes d'assistència van ser els Serveis Públics 

(24%) i altres ONGs (24%), particulars (17%), les Forces de Seguretat (14%), la UTEH (Unitat de Tràfic d’Éssers Humans 

de l’Ajuntament de Barcelona) (11%) i altres projectes d’Adoratrius (10%). La majoria de les demandes, un 49%, van 

venir de Barcelona ciutat i, en segon lloc, de la província de Barcelona, un 21%. La detecció d'indicis de TEH en llocs 

fronterers habilitats, un 4%, va tenir lloc a l'aeroport Barcelona-El Prat. 

Un cop detectada o identificada com a víctima de TEH, en coordinació amb altres ens tant públics com privats, la  

persona accedeix de forma voluntària a SICAR cat. Posteriorment, es dissenya amb ella un pla d'intervenció individual, 

que coordina un equip interdisciplinari, en el qual s'acorden amb la usuària quins seran els objectius del seu procés de 

recuperació. La persona atesa pot accedir a un o a diversos serveis i recursos que el programa posa al seu abast, per tal 

de garantir tots els drets que tenen reconeguts com a víctimes TEH segons la normativa internacional (retorn voluntari, 

allotjament, salut, assistència jurídica, atenció social, formació i treball).  

Principals resultats d’atenció integral  

El Servei Jurídic ha esdevingut de nou el recurs més utilitzat per les usuàries. En total, va atendre 159 persones. De les 

36 noves altes al servei, el 39% es van beneficiar per l’aplicació de mecanismes de l’article 59bis de la LOEX i dels 14 

períodes de restabliment i reflexió oferts, 14 dones es van acollir tot i que se’n van concedir 12. Es van concedir 8 

http://www.sicar.cat/


  

permisos de residència i treball provisionals, 5 per col·laboració policial i 3 per situació personal. I per altra banda s’han 

estan pendents de resolució 63 permisos definitius (20 per situació personal, 34 per col·laboració i 9 per ambdues 

vies).  

A més, 51 persones van ser susceptibles de protecció internacional i van rebre assessorament especialitzat en aquest 

aspecte. D'aquestes, finalment 8 van sol·licitar protecció internacional i el 100% de les demandes van ser admeses a 

tràmit. Es van concedir 4 estatuts de protecció internacional. Des del punt de vista penal, durant el 2020 es van 

formalitzar 8 denúncies, el 100% de les quals, com a testimonis protegits. Tot i així, l'equip jurídic va acompanyar el 

procés penal de 56 dones. D’altra banda, es van notificar 2 sentències condemnatòries i una sentència absolutòria.  

El Servei de Sociolaboral, en coordinació constant amb el Servei Educatiu, acompanya la integració social de les 

víctimes de TEH, promociona les seves pròpies capacitats i, a més, facilita l'accés als recursos que contribueixen a la 

millora de la seva qualitat de vida : Allotjament, Atenció Social, Formació i Treball, Retorn voluntari, Atenció social i de 

Salut i així garantir la resta de drets que tenen reconeguts. 

El recurs d’Allotjament va rebre 60 demandes a les que es van respondre des dels diferents dispositius residencials 

propis amb 30 places, i altres recursos. Es van atendre les necessitats bàsiques, en condicions de protecció i seguretat 

del 100%. Des del recurs d’Atenció Social, gairebé el 80% de les usuàries va finalitzar amb èxit el seu PIM (plan de 

millora individualitzat).  

D’altra banda, 6 dones de les 20 dones ateses en Formació i Treball van trobar feina, el 17% de les quals, per més de 3 

mesos, amb contracte i amb remuneració a partir del salari mínim interprofessional (SMI). El 100% de les usuàries que 

es van ocupar ho van fer a través del programa RAI (Intervenció per a la recuperació, apoderament i inserció laboral de 

dones víctimes de tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual), que porta a terme SICAR cat juntament amb la 

Fundació SURT. 

Amb el recurs de Retorn voluntari es garanteix el dret al retorn al país d’origen, en condicions de seguretat, d’aquelles 

víctimes de TEH que així ho desitgen. Durant el 2020, 3 dones van decidir tornar. 

I des de Salut es possibilita l'accés a la salut per acompanyar la recuperació física però també psicològica ja que les 

víctimes de TEH han patit un delicte que causa profunds danys. Com a novetat, SICAR cat ha ofert per primera vegada 

un acompanyament psicològic propi.  Un total de 27 dones van rebre suport. 

Menors  

Al llarg del 2020, SICAR cat va atendre 30 menors: 24 fills i filles d'usuàries , que inclouen les unitats familiars, i 6 joves 

que migren soles. Les unitats familiars són famílies monoparentals víctimes de TEH. Estan compostes per una dona i els 

seus fills i filles menors a càrrec, que es troben en territori. Durant el 2020 se n’han atès 15. 

 



 

 

Principals resultats d’incidència  

A banda de l'atenció integral a víctimes de tràfic, des d'una perspectiva de Drets Humans, SICAR cat vol contribuir al 

canvi social i denuncia la situació de les víctimes de TEH amb accions de sensibilització i incidència.  

Una de les principals línies de treball prioritàries de 2020 ha estat el projecte #TambeEsTrafic, que vol sensibilitzar 

sobre aquelles finalitats de tràfic d’éssers humans que es donen al nostre país però que romanen ocultes: TEH 

amb fins d'explotació laboral en el treball de la llar, TEH amb fins de criminalitat forçada i TEH per a matrimonis 

forçats. Tots aquests tipus d'explotació del delicte de tràfic de persones es recullen en l'article 177 bis del Codi 

Penal. 

Sobre SICAR cat  

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.  
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