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Al llarg del 2015 hem atès a SICAR cat 189 persones, de les quals 117 són nous casos 
mentre que les 72 restants corresponen a situacions en seguiment. A més, el 30% de la 
població atesa té entre 18 i 24 anys, de manera que, a l’igual que al 2014, aquesta franja 
d'edat segueix sent la majoritària. Pel que fa a la procedència de les víctimes de tràfic 
d'éssers humans (TEH), per quart any consecutiu, la majoria d'usuàries, un 68%, 
procedeixen del continent africà (especialment de Nigèria) tot i que en total, al 2015, hem 
atès 29 nacionalitats.  

A diferència d'altres anys, s'ha incrementat el nombre de menors atesos, arribant a la xifra 
de 38; i ha augmentat també la detecció d'indicis de tràfic de persones en llocs fronterers 
habilitats com l'aeroport de Barcelona-El Prat, 6 dones. Dels 38 menors atesos, 15 són fills 
/ es d'usuàries, 5 són MINAs (menors immigrants no acompanyades) i 10 corresponen a 
altres situacions.  

Un cop detectada o identificada com a víctima de TEH, en coordinació amb altres ens 
públics o privats, la dona accedeix de manera voluntària a SICAR cat. Posteriorment, es 
dissenya una intervenció individual, coordinada per un equip interdisciplinari, en la qual 
s'acorden amb la dona els objectius del seu procés. La dona pot accedir a un, diversos o 
tots els serveis del programa (retorn voluntari, residencial, salut, assistència jurídica, 
atenció social, formació i treball).  

El Servei d'Informació i Orientació, que compta amb un telèfon d'Emergència actiu les 24 
hores els 365 dies de l'any, va atendre 117 casos. Les principals vies d'accés d'aquestes 
demandes han estat: 49% Forces de Seguretat de l'Estat, 29% ONGs i 15% Serveis Públics. 
El 42% d'aquestes demandes procedeixen de la ciutat de Barcelona i el 37% de la província 
de Barcelona.  

D'una mostra de 29 dones dels 117 casos nous, el 72% vénen d'un context familiar de 
vulnerabilitat social, el 83% tenen una relació positiva amb la seva família i el 52% no tenen 
ningú al seu càrrec.  
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Pel que fa a qui va captar-les per ser explotades posteriorment, en la majoria d'ocasions, 
un 35%, van ser les pròpies amistats de la víctima. El 83% d'aquestes 29 dones van ser 
enganyades en l'objectiu pel qual van deixar el seu país d'origen, el 55% no van signar cap 
document abans de marxar i el 35% es van sotmetre a un ritual a manera de contracte. A 
més, un 72% va contreure un deute amb els traficants.  

Pel que fa al viatge, el 51% van fer-lo per vies terrestres i el 45% van viatjar amb avió. El 
66% van ser traslladades passant per diferents països en trànsit i el 34% van fer un viatge 
directe. Un cop a destí, al 34% les va rebre una persona desconeguda mentre que a un 
28% una persona coneguda. El 45% de les dones van fugir de les situacions d'explotació 
per mitjans propis i un 24% ho van fer a través de les Forces de Seguretat. En el 62% dels 
casos, tant la dona com la família es troben en situació de perill.  

El servei jurídic de SICAR cat ha estat el recurs més utilitzat per les usuàries. En total 
s'han formalitzat 17 denúncies, el 76% de les quals com a testimonis protegits. A més, s'han 
aconseguit 28 permisos de residència i treball, 14 per col·laboració policial i 14 per situació 
personal (en aplicació de l'article 59bis de la LOEX). D’altra banda, 12 dones són 
susceptibles de protecció internacional i 6 són sol·licitants d'asil. 
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BENVINGUDA

Un any més us presentem la memòria de 
l’entitat, un exercici més de transparència que 
recull els resultats de les activitats que hem dut 
a terme al llarg del 2015.

Gairebé a punt de complir 15 anys, el 
programa SICAR cat d’Adoratrius es consolida 
com a referent en atenció integral a dones 
víctimes del tràfic d’éssers humans a 
Catalunya, i vol seguir impulsant accions de 
sensibilització i incidència, per transformar les 
xarxes d’explotació en xarxes de solidaritat. 

A totes les persones que ens heu acompanyat 
al llarg del 2015 i que feu possible la nostra 
tasca... Gràcies pel vostre compromís!



MISSIÓ

Adoratrius és una entitat religiosa de caràcter social sense ànim de 
lucre que presta atenció a les dones en situació d’exclusió. 
A Catalunya, desenvolupa des del 2002 el programa SICAR cat, que 
presta atenció integral a dones víctimes del tràfic d’éssers 
humans (TEH), per a la seva recuperació i la restitució dels seus 
drets. A més a més, realitza accions de sensibilització i denúncia 
amb el fi de contribuir al canvi social.

QUI SOM

VISIÓ

Aconseguir la sostenibilitat econòmica del programa amb fons
diversificats.

Consolidar circuits d’actuació establerts amb diferents agents
implicats en la lluita contra el tràfic i la protecció de les víctimes.

Enfortir la nostra estructura integrant-nos a la Fundació
Amaranta mantenint les particularitats.

Mantenir la presència i veu en institucions clau i el lideratge en 
l’àmbit del tràfic a Catalunya.

Continuar generant coneixement de manera sistemàtica.

Consolidar un equip interdisciplinari cohesionat, eficient i proactiu.

VALORS

Compromís: Posem en joc les nostres capacitats al servei de la 
missió i assumim el repte com a quelcom propi.

Això suposa coratge, audàcia i sentit comú en la transformació i el 
canvi.

Integritat: És una manera de ser i fer amb els valors personals i 
compartits.

Acollida: Tarannà que expressa la nostra actitud d’obertura, 
respecte i atenció cap als altres.

Dignitat: Reconeixem la persona mereixedora de respecte, 
dotada de llibertat i de poder transformador.



SICAR cat

EQUIP

Equip tècnic 14 persones

Personal de 
serveis i
manteniment

3 persones

Alumnes en 
pràctiques

2 persones

Voluntariat 15 persones

Direcció

Intervenció 

Residencial

Emergències

Permanències

Autonomia

Serveis

Atenció Social

Jurídic

Formació i 
treball

Salut

Retorn

Contacte

Sensibilització i 
incidència

Comunicació

Incidència

Formació

Investigació i 
estudis

Gestió

Administració 

Gestió RRHH

Captació de 
Fons



ACCIONS I RESULTATS

Persones contactades 117 persones 

OBJECTIU

Donar resposta a les demandes d’atenció i identificació de 
diferents agents socials que detecten dones víctimes del tràfic 
d’éssers humans (VTEH) o potencials víctimes.

CONTACTE

56%

42%

2%

PERFIL CONTACTADES

Identificada VTEH

Indicis VTEH

No Perfil

13%

39%

1%

25%

11%

11%

SITUACIÓ ADMINISTRATIVA

Regular

Irregular

Indocumentada regular

Indocumentada irregular

Comunitària

NS/NR



CONTACTE

42%

37%

3%
1%

5% 4% 3%
5%

BCN ciutat BCN Prov. Tarragona 
Prov.

Lleida 
Prov. 

Girona 
Prov.

Resta 
d'Espanya

Altres 
països

Frontera

TERRITORI DE PROCEDÈNCIA DE LES DEMANDES 

49%

2%

15%

29%

5%

VIES D'ACCÉS

Forces de seguretat

Altres projectes 
Adoratrius

Serveis Públics

ONGs

Particulars 

88%

8%
4%

TIPUS EXPLOTACIÓ 

Explotació Sexual

NS/NC

Altres Situacions 
Explotació

Altres situacions d’explotació:

• 1% Explotació Laboral

• 1% Matrimoni Servil

• 1% Mendicitat

•1% Servei Domèstic



CONTACTE

2015
D’una mostra de 29 dones contactades:

• 72% context familiar en vulnerabilitat
social

• 83% tenen bona relació amb la família

• 52% no tenen ningú a càrrec

• 38% tenen fills al seu càrrec

• 83% van sofrir engany en l’objectiu del 
trasllat

• 55% no van signar cap document a mode
de contracte

• 72% van contreure deute amb els
traficants

• 45% van viatjar amb avió

• 51% va viatjar per via terrestre

• 34% van fer un viatge directe

• 66% van fer ruta per països en trànsit

• 45% van ser alliberades per mitjans
propis

• 62% tant elles com les seves famílies es 
troben en perill3%

10%

35%

10%

32%

10%

Parella Familiars Amistat Internet Altres NS/NR

CAPTACIÓ/ RECLUTAMENT

MOSTRA DE 29 DONES DE LES 117 CONTACTADES



PERFIL POBLACIÓ ATESA

DADES

189 persones ateses

117 nous casos 

72 persones en seguiment

30% tenen entre 18 i 24 anys

10%

13%

16%

27%

1%

10%

23%

RECURSOS UTILITZATS 
PER LES NOVES ALTES

Residencial

Salut

Atenció Social

Jurídic

Retorn

Formació i Treball

Contacte

62%

38%

CASOS NOUS I EN SEGUIMENT

Nous Casos

En seguiment



PERFIL POBLACIÓ ATESA

2015

• Les dones africanes han representat el 68% i són
procedents de 13 països

• Les dones d’Europa de l’Est , el 16%, i són de 7 
països

• El col·lectiu de dones africanes segueix sent
majoritari

• 29 nacionalitats ateses

2015

• El 30% de les dones ateses tenen entre 18 i 24 anys

• El 19% de les dones són majors de 30 anys

• En comparació amb els darrers anys ha augmentat
el nombre de menors atesos (menors migrants no 
acompanyades i fills/es de les usuàries)

23%

55%

14%
6%

2%

22%

57%

10% 8%
3%

16%

68%

5% 8%
3%

Europa de l'Est Àfrica Amèrica Llatina Àsia Europa 
Occidental

EVOLUCIÓ PROCEDÈNCIA

2013 2014 2015

1%

32%
28%

38%

1%
5%

41%

27% 27%

0%

15%

30%

18%
20%

17%

Menors 18 a 24 anys 25 a 30 anys Més de 30 anys NS/NC

EVOLUCIÓ EDATS

2013 2014 2015



PERFIL POBLACIÓ ATESA

MENORS

Total menors atesos 38 menors

Fills/es nous casos 15 fills/es

Fills/es casos en 
seguiment

8 fills/es

MINAs (menors
immigrants no 
acompanyades

5 MINAs

Altres situacions 10 menors

1

6

38

2013 2014 2015

MENORS ATESOS



OBJECTIU

Identificar i atendre, des dels diferents dispositius
residencials (emergències, permanències i autonomia),
les necessitats bàsiques, en condicions de protecció i
seguretat, de les dones VTEH amb finalitats
d’explotació a Catalunya i acompanyar-les en el procés
d‘empoderament i presa de decisions

RESIDENCIAL

RECURSOS

7 dispositius 19 places

Servei d’atenció i acollida d’urgències
Etapa d’emergències 

5 places

Servei d’acollida i recuperació 
Etapa de permanències

8 places

Servei de suport
Etapa d’autonomia 

6 places

ACCIONS I RESULTATS

Total persones acollides 28 dones + 7 menors

Acollides a emergències 16 dones + 5menors

Acollides a permanències 1 dones + 1 menor

Acollides a autonomia 10 dones + 2 menors

Grau d’ocupació general 73.61%

Acollides en estructures
externes a SICAR cat

10 dones



Dones ateses 2 dones

Acompanyament a la dona 
en la presa de decisions 

2 dones

Tramitació documentació 2 dones

Acompanyament aeroport 2 dones

Mitjans de retorn 1 OIM
1 SICAR cat

Continent de retorn Europa de l’Est

OBJECTIU

Facilitar a dones VTEH o a potencials víctimes, identificades o no, el 
retorn voluntari al país d’origen en condicions de seguretat i dignitat

RETORN

3

2 2

2013 2014 2015

RETORN VOLUNTARI



ACCIONS I RESULTATS

Persones ateses 46 persones (44 dones + 
2 fills/es)

Accés al sistema sanitari públic 16 targetes gestionades

Gestions 89 gestions

Acompanyaments físics 155 acompanyaments

Activitats promoció de la salut 8 activitats
13 dones participen

Atenció psicològica i/o 
psiquiàtrica

25 dones

Atenció piscològica i/o 
psiquiàtrica d’urgències

14 dones

Atenció ginecològica urgent 7 dones

OBJECTIU

Possibilitar l’accés al dret de la salut per acompanyar la
recuperació tant a nivell físic com psicològic de les dones ateses

SALUT



ACCIONS I RESULTATS

Persones ateses 58 persones (48 dones + 10 
fills/es)

Noves altes 13 dones + 4 fills/es

Tipus d’atenció 59% PIM 
(Pla individual millora)

75% PIM finalitza amb èxit

41% demandes puntuals

90% demandes puntuals
cobertes

Tramitació Rendes Actives 
d’Inserció

5 Rendes Actives d’Inserció

Activitats 35 activitats organitzades

Participació 30 dones

OBJECTIU

Acompanyar el procés d’integració social de les dones VTEH, la
promoció de les seves pròpies capacitats i facilitar l’accés a
recursos que contribueixin a la millora de la seva qualitat de vida.

ATENCIÓ SOCIAL

33%

36%

31%

DEMANDES PLANTEJADES

Gestions

Habitatge

Necessitats 
Bàsiques



ACCIONS I RESULTATS

Dones ateses 33 dones ateses

10 dones incorporades

23 dones en seguiment

Projecte RAI 15 dones

Formació 35% dones han participat a cursos de castellà i el 
65% dones han fet cursos  català

35% dones han realitzat cursos noves 
tecnologies

10% dones han accedit l’educació formal (GES, 
PQPI o cicles formatius de grau mig o títols
propis en centres de formació professional)

20% dones han participat a cursos de formació
ocupacional

50% dones han realitzat capacitació laboral 

25% dones han fet pràctiques laborals

Inserció laboral 14 dones han trobat feina

55% de les feines aconseguides han estat a 
través de la intermediació de SICAR cat amb
recursos, entitats i empreses

OBJECTIU

Acompanyar el procés d’inserció formativa i laboral de les dones VTEH

FORMACIÓ I TREBALL

2015
Les 10 dones que s’incorporen al procés són:

• El 50%  amb formació bàsica, 40 % amb
secundària, 10% sense formació.

• 90% amb experiència laboral prèvia

• El 60% parla castellà i el 40% ni castellà ni català.

• El 50 % tenen permís de residència i treball, el 
10% permís de residència i el 40% en situació
administrativa irregular en ser incorporades a l’àrea

2015

• El 78% de les 14 dones que han trobat feina ho
han fet amb contracte laboral

• El 73% de les 14 dones que han trobat feina ha 
estat per una durada de mínima de 3 mesos

• El 27% de les 14 dones que han trobat feina han 
percebut un sou igual o superior al SMI

• Els llocs de treball ocupats per odre en nombre 
d’ocupacions són: neteja, hostessa, cura d’infants, 
auxiliar de geriatria, manipulats.



ACCIONS I RESULTATS

Dones ateses 64 dones ateses

Assessoria jurídica 98% dones assessorades com a víctimes
TEH

2% dones assessorades per temes 
estrangeria i/o altres

Aplicació mecanismes
art.59bis LOEX

22 dones

Denúncies 17 denúncies

Recuperació
documentació

48% de dones recuperen la seva
documentació

Asil 12 dones susceptibles de Protecció
Internacional

6 dones sol·licitants d’asil

Acompanyament
durant actuacions
policials

76% denúncies com a testimonis protegits
(17 denúncies en total)

64 acompanyaments a seu policial

Acompanyament
durant el procés
judicial

15 acompanyaments a seu judicial

OBJECTIU

Afavorir un servei jurídic específic que habilita l’accés als drets 
processals, legals i administratius de les dones VTEH

JURÍDIC

2015

23 dones casos nous

• 10 dones, el 44%, beneficiades per mecanismes
art59bisLOEX

• 21% VTEH comunitàries

• 70% VTEH situació administrativa irregular

• 9% VTEH en situació administrativa regular

• 74% indocumentades

41 dones en seguiment

• 12, el 21%, beneficiades per mecanismes
art59bisLOEX

28 permisos de residència i treball:

• 14 per col·laboració policial

• 14 per situació personal



OBJECTIU

Treballar per a la sostenibilitat econòmica i tècnica del programa
Pressupost Global 2015: 679.918,17€
El superàvit generat enguany és de 8480,18€ i es destinarà a l’àrea
d’intervenció directa 2016.

GESTIÓ ECONÒMICA

262.402,24 €;
38%

133.478,96 €;
19%

182.235,90 €;
27%

35.570,26 €;
5%

35.303,65 €;
5% 15.670,44 €;

2% 5.891,88 €;
1%

17.845,02 €;
3%

Administració 
Central

Administració 
Autonòmica

Administració Local Consorci Serv Soc 
BCN

Entitats privades Internacional Socis i donants Altres ingressos 
diversos

INGRESSOS

TOTAL INGRESSOS 688.398,35 €



GESTIÓ ECONÒMICA

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES COL·LABORADORES

ENTITATS PRIVADES COL·LABORADORES

547.120,08 €; 
81%

40.669,36 €; 
6%

69.409,66 €; 
10%

22.719,07 €; 
3%

Intervenció Directa Sensibilització i 
Incidència

Gestió Altres despeses

DESPESES PER ÀREES
TOTAL 679.918,17€



GESTIÓ ECONÒMICA

442.859,67 €;
65%

36.340,22 €;
5%

80.715,59 €;
12% 35.080,43 €;

5% 9.139,86 €;
1%

38.318,33 €;
6% 14.745,00 €;

2%
6.567,54 €;

1%

11.382,23 €;
2%

4.769,30 €;
1%

DESPESES I INVERSIONS



ACCIONS I RESULTATS

Autoavaluació EFQM Segell Compromís vers l’Excel·lència +300 
punts

Satisfacció usuàries 4’7 sobre 5

Treball en Xarxa

Noves Aliances

Presència en 11 xarxes de treball

5 noves

TransparEnt Participació en projecte pilot de la Universitat
Autònoma de Barcelona , d’aplicació de 
criteris sobre qualitat i transparència de la 
informació de les entitats sense ànim de 
lucre. 

OBJECTIU

Vetllar pel compromís vers l’excel·lència i la qualitat en els nostres
serveis des de la nostra missió i visió

GESTIÓ TÈCNICA



ACCIONS I RESULTATS

Formació 13 activitats formatives
617 participants

Web 3889usuaris/es
4666 visites

Twitter 1392 seguidors/es

Facebook 1226 fans

Mitjans comunicació 92 premsa escrita
12 TV
9 notes de premsa
65 mitjans de comunicació diferents

Campanyes 5 campanyes

Incidència 88 reunions
44 actors i institucions

Investigacions, estudis 13 participacions

Materials 4

OBJECTIU

Contribuir al canvi social a través de la visibilització del fenomen
del TEH i la denúncia de la situació de les persones víctimes

SENSIBILITZACIÓ I INCIDÈNCIA



FITES 2015

Lliurament Premi Solidaritat 2014 de l’Institut de Drets Humans de Catalunya

Lliurament VI Premio de Derechos Humanos Rey de España a Adoratrices

Homenatge del Centre d’Estudis secundaris Joan Maragall a Adoratrius

FITES 





GRÀCIES
Catalunya, abril del 2016

‘De les nostres pors neixen els nostres 
coratges, i dins dels nostres dubtes viuen 
les nostres certeses. 

Els somnis anuncien que una altra realitat 
és possible i els deliris que una altra raó. 
Dins de les pèrdues ens esperen les 
troballes, perquè cal perdre’s per tornar a 
trobar-se’

Eduardo Galeano




