
                              

 

Una sentència reconeix el dret d’una víctima del tràfic 

de persones a exercir com a mare 

 

 Al 2014 la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència 

(DGAIA) va declarar en situació de desemparament al fill de la dona i 

que aquest fos acollit per una família aliena. 

 

Barcelona, 14 d’abril del 2015. El passat 5 d’abril del 2016, una sentència 

innovadora reconeixia el dret d’una víctima del tràfic d’éssers humans a exercir 

com a mare, després que al 2014 la DGAIA declarés en situació de 

desemparament el seu fill. 

 

Si bé després de ser explotada la dona va reconèixer que necessitava atenció 

social i psicològica i recuperar-se abans de poder atendre el seu fill; la DGAIA 

va proposar una mesura d’acolliment simple en família aliena i, per aquest 

motiu, una família d’acollida havia de fer-se càrrec de l’infant. 

 

La dona, que actualment es troba en condicions òptimes per atendre el seu fill, 

va iniciar un procés de recuperació i restitució de drets com a víctima d’una 

greu violació de Drets Humans com és el tràfic de persones, amb el suport 

d’entitats especialitzades com SICAR cat. 

 

La sentència sobre el seu cas, que ha defensat l’Associació Noves Vies, ha 

evidenciat la revictimització que han sofert tant ella com el seu infant en el 

decurs d’aquests anys que han estat separats.  

 

A SICAR cat ens preocupen els i les menors que directa o indirectament són 

víctimes de tràfic d’éssers humans (VTEH). Algunes de les dones que atenem 

a l’entitat són també mares de fills i filles menors d’edat que han estat retirats 



per la DGAIA ja que aquest organisme ha al·legat una situació de 

desemparament que, sota el nostre punt de vista, és del tot injust.  

 

Des de fa temps, amb la col·laboració de l’Associació Noves Vies, hem 

denunciat aquesta situació amb la finalitat de forçar un pronunciament judicial i 

que així es diferenciï entre:  

 

a) Situació de risc vs situació de desemparament per un costat 

b) Expedient de seguiment i retirada de tutela per un altre 

 

Les situacions de risc que viuen els i les filles de les dones VTEH no són 

voluntàriament causades per les seves mares i ni tampoc són sinònim de 

desemparament. Per tant, la retirada de la tutela ens sembla desproporcionada 

i contrària a les normes internacionals (i nacionals):  

- Dret dels infants a viure en família  

- Dret de les dones VTEH a ser protegides i assistides  

 

Amb aquesta sentència,  no només obrim una porta sinó que comencem a fer 

camí per tal d’ ampliar el ventall de drets de les dones VTEH i els seus infants.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Sobre Associació Noves Vies 

L’Associació Noves Vies és una entitat sense ànim de lucre formada per professionals de l’àmbit 

social i el dret que té per objectiu principal incidir en la justícia social i vetllar per la defensa i promoció 

dels drets, en especial dels Drets Humans. 

 

Sobre SICAR cat  

SICAR cat és un programa a càrrec d’Adoratrius que compta amb un equip interdisciplinari de 

professionals que considera el tràfic d’éssers humans una greu violació dels Drets Humans, un 

delicte i una manifestació de violència de gènere. Garanteix un model de gestió compromès amb la 

qualitat i l’excel·lència i ha obtingut el diploma de compromís de qualitat, segons el model EFQM 

(European Foundation for Quality Management).  

Contacte Mitjans de Comunicació: 
 
Albert Parés i Casanova (Associació Noves Vies). Telf: 646 24 77 43 
 
Rosa Cendón (SICAR cat). Telf. 661 86 18 75 

https://novesvies.wordpress.com/
http://www.sicar.cat/

