


Adoratrius 

La Congregació Religioses Adoratrius neix al s.XIX per 
donar resposta a les situacions de les dones relacionades 
amb entorns de prostitució. 

 

Actualment present en 22 països atenent a diverses 
situacions d’exclusió social de les dones (entre elles la 
Trata d’Essers Humans) 

 

 

www.adoratrices.com 



Adoratrius – SICAR cat 

• SICAR cat neix l’any 2002 com a resposta a les 
demandes d’un col·lectiu emergent, a una realitat social 
particular i, a una forma de violència de gènere on es 
produeix una greu violació i vulneració dels DDHH de 
les dones víctimes de la trata amb finalitats 
d’explotació sexual. 

 

• Per tant, SICAR cat ha optat per promocionar els DDHH 
d’aquestes dones a través d’una atenció integral i 
denunciant aquesta forma actual d’esclavitud. 

 

• SICAR cat ofereix tots els seus serveis a dones 
identificades a Catalunya. 
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Diferents realitats: 

Treball Sexual/Prostitució/Trata 

PROSTITUCIÓ FEMENINA 



    Trata de persones amb finalitats d’explotació  

      sexual 
 

En l’any 2000, el Protocol de les Nacions Unides per Prevenir, Reprimir i 

sancionar la Trata de Persones, especialment Dones i Nens va recollir  

per primera vegada una definició sobre el tràfic de persones consensuada  

internacionalment, firmat i ratificat per l’estat espanyol, entrant en vigor el 25  

de desembre de 2003. 

 

“La captació, el transport, el trasllat, l’acollida o la recepció de persones,  

recorrent a l’amenaça, o l’ús de la força o altres formes de coacció, el rapte,  

el frau, l’engany, l’abús de poder o d’una situació de vulnerabilitat o la conce- 

ssió o consentiment d’una persona que tingui autoritat sobre l’altra, amb fins  

d’explotació...inclourà l’explotació de la prostitució aliena o altres formes  

d’explotació sexual, treballs o serveis forçats, esclavitud o pràctiques  

anàlogues a l’esclavitud, la servitud o l’extracció d’òrgans” 

 



 

 

 

 

 

 

• Voluntarietat en viatjar 

 

• Sense coacció o violència 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Situació regular 

 

• Activitat econòmica en 
qualsevol sector 

• Facilitar l’entrada al país a 
canvi de diners (deute) 

 

• Voluntarietat en viatjar 

 

• Sense coacció o violència 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Situació irregular 

 

• Activitat econòmica en 
qualsevol sector (economia 
submergida) 

MIGRACIÓ TRÀFIC IL·LÍCIT  

Diferents realitats: 
Migració / Tràfic il·lícit / Trata 

TRATA 
 

• “Captació, el transport, el trasllat, l’acollida 
o la recepció de persones, 

 

• Voluntarietat en viatjar 

 

• Recorrent a l’amenaça o l’ús de la força o 
altres formes de coacció, el rapte, al frau, 
l’engany,  l’abús de poder o d’una situació 
de vulnerabilitat o la concessió o recepció 
de pagaments o beneficis per obtenir el 
consentiment d’una persona que tingui 
autoritat sobre l’altra, amb fins 
d’explotació… 

 

• Situació regular o irregular 

 

• Inclourà l’explotació de la prostitució aliena 
o altres formes d’explotació sexual, 
treballs o serveis forçats, esclavitud o 
pràctiques anàlogues a l’esclavitud, la 
servitud o l’extracció d’òrgans”. 

 



 

                 Elements claus 
 

•Captació, engany i trasllat de la persona 

• Tipus de feina 

• Condicions de treball  

• Temps 

•Ús de la violència i/o amenaces 

•Continuació del lucre al país de destí amb el 

treball de la dona (explotació, treballs forçats, 

esclavitud, servitud o extracció d’òrgans) 

 



 

Marc Legal  

 
INTERNACIONAL 

Protocolo de Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas 

Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la Trata de Seres Humanos. 

 

ESTATAL 

Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya (art 59) 

Llei Orgànica 2/2009, d’11 de desembre, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya  

i la seva integració social (art 59bis) 

Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual 

 

AUTONÒMIC 

Llei 5/2008 del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista 

Pla de polítiques de dones del govern de la Generalitat de Catalunya 2008-2011 

 

LOCAL 

Pla per a l’abordatge integral del Treball Sexual (BCN) 

 

 



Trata de personas i DDHH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRETS HUMANS VULNERATS VIOLACIONS DRETS HUMANS  

 

Dret a la vida i a la seguretat  

Dret a la dignitat de la persona  

Dret a la integritat física  

Prohibició de tràfic cruel, 

inhumà o degradant 

Amenaces 

Agressions sexuals 

Violència física i psíquica 

Condicions de vida inhumanes 

Denegació d’accés a la salut  

Llibertat de moviment 

Confinament 

Segrest  

Control 

Persecució 

Prohibició d’esclavitud 

Servitud per deutes  

Treball forçat o obligatori 

Privació capacitat d’escollir i controlar la seva 

vida    

Drets laborals  

(salari i remuneració,  

condicions de treball justes, 

dret al descans) 

Condicions de treball  

enganyoses i abusives  

No retribució pel treball  

Sense dret al descans 



Noves formes i elements de control  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IDEARI NOVES FORMES DE CONTROL 

 
  
Espais tancats amb fortes mesures de 
seguretat 

Espais oberts com carreteres i/o carrers de la 
nostra ciutat   

Aïllament, soledat  

Aïllament no relacionat amb la soledat física. 
Acostumen a anar acompanyades d’altres dones 
que poden ser també controladores 
El telèfon mòbil també és un element de control 
amb ell controlen la dona i els seus moviments  
 
 

Segrest 

Pot haver-hi segrest, però també els vincles 
emocionals amb les parelles, les situacions de 
dificultat, o el desig d’una vida millor poden 
derivar en una situació de trata 

Violència física, amenaces 

Pot haver-hi violència física, psicològica i/o sexual i 
amenaces a la família si la dona es desvincula de 
la màfia. Però també amenaces respecte al pes de 
l’estigma.  



 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-U4Ulfnm82A (defensora del pueblo) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2nPbPJUKmz8 (Helena Maleno; minut 

8 – 11:00) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-U4Ulfnm82A
http://www.youtube.com/watch?v=-U4Ulfnm82A
http://www.youtube.com/watch?v=-U4Ulfnm82A
http://www.youtube.com/watch?v=-U4Ulfnm82A
http://www.youtube.com/watch?v=-U4Ulfnm82A
http://www.youtube.com/watch?v=-U4Ulfnm82A
http://www.youtube.com/watch?v=-U4Ulfnm82A
http://www.youtube.com/watch?v=-U4Ulfnm82A
http://www.youtube.com/watch?v=-U4Ulfnm82A
http://www.youtube.com/watch?v=2nPbPJUKmz8


SICAR cat: Intervenció Integral adreçada a 

Dones Víctimes de la Trata de Persones amb 

finalitats d’Explotació Sexual 



Objectius 

• Objectiu general 

 

• Promocionar els DDHH de les dones víctimes de la trata de 
persones amb finalitats d’explotació sexual a través de l’atenció 
integral i denunciant aquesta forma actual d’esclavitud 

 

• Objectius específics 

 

• Atendre les necessitats bàsiques i de salut en condicions de 
seguretat 

• Promocionar l’autonomia de la dona víctima de trata  a través de la 
prestació d’atenció social, psicològica, jurídica i sociolaboral. 

• Visibilitzar el fenomen de la trata amb finalitats d’explotació sexual a 
través de la captació i sensibilització d’agents socials i la societat en 
general i la participació de xarxes afins.  
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Àrea Intervenció Directa 
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Servei Residencial 

 ALLOTJAMENT:  

- 6 dispositius residencials 

- Organitzats en 3 etapes:  

- Emergència 

- Permanència 

- Autonomia 

- 22 places 

 SEGURETAT I PROTECCIÓ 

 COBERTURA NECESSITATS BÀSIQUES 

 



Atenció Salut 

 Revisió mèdica urgent 

 Tramitar l’accés al sistema sanitari 

 Mediació sociosanitària 

 Teràpia individual 

 Dinàmiques de grup 

 



   Atenció Social 

 Disseny i seguiment Pla Individual de Millora  

  Organització del temps d’oci i lleure 

   Accés a prestacions i ajuts 

  Suport a l’accés a l’habitatge 

 



Suport per al Retorn Voluntari 

 Tramitació de documentació necessària en 

     ambaixades/consulats 

 

 Contacte amb autoritats policials i judicials per a la 

     comunicació del retorn 

 Coordinació amb programes de retorn (p.ex. OIM) 

 Coordinació amb entitats/autoritats del país d’origen 

 



Assessoria Jurídica 

Facilitar la presa de decisions de la dona 

 

Donar suport als processos de regularització administrativa 

de les dones 

 

Donar suport a la dona en l’efectiu exercici dels seus drets 

en el procés penal 

 

 



Atenció Sociolaboral 

 Aprenentatge de l’idioma (castellà / català) 

 Treball d’habilitats socials i hàbits laborals 

 Assistència a cursos 

 Assistència a serveis d’ocupació laboral 

 Contacte amb empreses i borses de treball 

 



Criteris d’admissió i derivació 
  

 El fet de denunciar la seva situació no serà condició per a l’ingrés 
al projecte (encara que se li explicarà a la dona els beneficis i 
perjudicis que li comportaria fer-ho). 

 Les admissions es poden fer amb caràcter d’urgència. 

 Quan la dona sigui derivada per alguns servei/recurs, aquest facilitarà 
un informe social. 

 Previ a l’ingrés s’efectuarà una entrevista personal fora de les 
dependències del projecte (quan sigui possible). 

 Dona amb absència de pertorbacions mentals greus i un mínim de 
condicions mentals i afectives suficients per poder viure en grup i 
assumir una implicació en el seu procés. 

 Acceptació per part de la dona de les normes i responsabilitats que 
s'exigeixen des del programa ; així com preservar l’anonimat del 
recurs. 
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Dades Estadístiques 
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Dades Estadístiques 
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Dades Estadístiques 
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Gestionats un total de 66 retorns voluntaris 



Dades Estadístiques 
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Àrea Sensibilització i Denúncia 
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Comunicació 

• Web www.sicar.cat i blogs 

• Revista “VEUS contra el tràfic de dones” 

• Avaluació d’impacte Evaluación de impacto: Mujeres 
víctimas de la trata de personas atendidas en el periodo 
2000/2005.¿Dónde están? 

• Campanyes on-line 

• Exposició fotogràfica "Tràfic de Dones i Violació dels Drets 
Humans” 

• Mitjans de comunicació 

• Xarxes socials: Facebook         Twitter  

 

http://www.sicar.cat/


Formació 

 Formació a cossos policials 

 

 Formació a altres organitzacions 

 

 Formació a estudiants universitaris 

 

 Formació a estudiants ESO (14 a 16 anys) 

 

 Tallers i conferències a la ciutadania 



Incidència Política 

• Participació en xarxes i grups de treball 

– Taula tècnica per a l’Abordatge Integral del Treball Sexual  

     (nivell local Barcelona) 

– Grup de treball sobre prostitució 

     (nivell provincial Girona) 

– Xarxa Catalana sobre la Trata de Personas-XCT  

     (nivell autonòmic) 

– Red Española contra la Trata de Personas-RECTP  

     (nivell nacional) 

• Elaboració d’informes amb propostes 

• Reunions amb grups polítics 

 

 



Àrea de Gestió 

ADORATRIUS 

Catalunya 

SICAR cat 

GESTIÓ 

ECONÒMICA TÈCNICA 



Àrea de Gestió 

• Gestió Tècnica 

– Implantació i seguiment sistema de qualitat EFQM 

 

 

 

 

• Gestió Econòmica 

– Captació de fons 

– Comptabilitat 



Comunicació 
• Web www.adoratrius.cat 

 

• Revista VEUS contra el tràfic de dones 

 

• Avaluació d’impacte: Evaluación de impacto: Mujeres víctimas de la 
trata de personas atendidas en el periodo 2000/2005.¿Dónde 
están? 

• Avaluació d’impacte: Mujeres víctimas de trata, recuperando 
derechos, progresando en dignidad. (Mujeres atendidas en el 
período 2006/2010) 

 

• Campanyes on-line 

 

• Exposició fotogràfica Tràfic de Dones i Violació dels Drets Humans 

 

• Mitjans de comunicació 
 

http://www.adoratrius.cat/


L’educadora Social a SICAR cat 

• Participa als processos residencials: 

- Emergències 

- Permanències 

- Autonomia 

• Participa al procés de retorn voluntari, salut i atenció social  

• Treball interdisplinar 

• Activitats de sensibilització  

•  Formació a estudiants ESO , Universitats, Ciutadania 

•  “captació de fons” 



El vincle educatiu 

 

 

• L’acollida: el primer moment; el moment més especial 

• El respecte i la flexibilitat, eines indispensables (respectar 
moments...) 

• Respecte a la dona i a la seva emoció actual (individualitat a l’hora 
de viure les pròpies emocions) 

• Acceptar i respectar decisions diferents i no previstes 

• La promoció del procés de resiliència 



Més enllà de l’acompanyament físic 

• Sostenir emocions de molta intensitat 

• Acompanyar la presa de decisions  

• Estigma i conseqüències 

• Acompanyament en el reconeixement d’habilitats pròpies 

• Suport emocional als diferents processos (judicial, 

administratiu, laboral, salut...) 

• Un col·lectiu que no reconeix el seu nom (concepte de 

víctima) 

• Reconèixer el seu nom propi 



“Tutors de resiliència” 

(Stefan Vanistendael)  



Un cervell, dos hemisferis 
 

 

• Hemisferi esquerre: relacionat amb la raó, les matemàtiques i 

coneixements referents a l’educació acadèmica. Conèixements 

teòrics indispensables per al desenvolupament de la professió 

(educació acadèmica) 

 

• Hemisferi dret: relacionat amb les emocions, la creativitat, la intuïció 

(competències relacionades amb el creixement personal). Habilitats 

socials i emocionals com a eina de creixement personal 



L’empoderament 
 

 

• De la supervivència a la solidaritat (generar espais per a recuperar 

sentiments de solidaritat) 

 

• De la solidaritat a la transformació social (accions sensibilització) 

 

• Decisions i responsabilitat (acompanyar el raonament i la reflexió) 

 



Chimamanda Adichie “el perill d’una 

sola història” 
 

 

 

• La història de vida està formada per moltes històries 

• Una sola història crea estereotips; “d’una sola història fem la única 

història” 

• Equilibri d’històries entre potencialitats i mancances 



La màgia de les petites coses  



I jo...què puc fer davant d’aquest 

fenòmen? 

 
• Oferir una mirada lliure d’estereotips i prejudicis 

 

• Donar visibilitat als recursos que hi treballen contra aquest fenomen 

 

• Ajudar-nos a que la nostra xarxa de solidaritat tingui més força que 

les xarxes d’explotació 



Reflexió 

 

 
“Cuando las arañas unen sus telas pueden matar a un león” 

Proverbio Etíope  



Moltes gràcies 

Anna Hernández 

sicar1@adoratrius.cat  www.sicar.cat 

M. 661 861 875 

Telf 24h-Emergencias: 679 65 40 88 

@wwwsicarcat 

http://www.facebook.com/sicarcat 

mailto:sicar1@adoratrius.cat
http://www.sicar.cat/

