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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 LA MENDICITAT FORÇADA 

 



SITUACIÓ DE VULNERABILITAT  

L’Andreea1 és una dona romanesa de 31 anys que es troba a origen en una situació de gran 

vulnerabilitat econòmica. No té una llar fixa on viure. De tant en tant, fa algun treball de neteja i 

dorm a l’habitació on es guarden els productes per netejar. 

CAPTACIÓ/ TRASLLAT/ RECEPCIÓ/ALLOTJAMENT  

Una coneguda de l’Andreea, que es troba a l’estranger, contacta amb ella i li ofereix feina com 

a netejadora a Lleida. Tenint en compte la seva situació, l’Andreea accepta i la dona li compra 

el bitllet d’avió fins a Catalunya. Un cop arriba, la coneguda va a buscar-la a l’aeroport  

acompanyada del que és la seva parella. 

MITJANS DE SOTMETIMENT I SITUACIÓ D’EXPLOTACIÓ:  

Quan arriben al pis on viu la parella, deixen l’Andreea indocumentada. Li tallen els cabells i li 

expliquen que, a partir d’ara, haurà de pidolar i recaptar 100€ diaris per pagar les despeses de 

la casa. Davant l’engany, l’Andreea es nega a fer el que li demanen i rep una pallissa que li 

causa lesions.  

Finalment, accedeix i acut al lloc indicat per pidolar amb dues persones més que també són 

explotades per a la mendicitat forçada. L’home que l’apallissa l’acompanya, li dona instruccions 

i, per controlar-la, va a fer un cafè al bar de davant d’on ella demana almoina.  

Després de vàries hores demanant, aprofita un moment que va al lloc indicat en cas de 

necessitar anar al lavabo i s’escapa.  

FUGIDA/ SORTIDA DE LA SITUACIÓ DE TRÀFIC 

L’Andreea comença a caminar sense parar per la ciutat, sense saber on anar, i va a parar a un 

parc. Finalment, ingressa a un recurs municipal de serveis socials per a persones sense 

recursos.  

 

 

 

 

 

 

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



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/

