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 Xarxa Catalana sobre la trata de persones  

 

Document base 

 

La Xarxa Catalana sobre la trata de persones (XCT) està formada per diferents entitats, 

organismes i institucions que actuen a nivell local, autonòmic, estatal i/o internacional. 

Actualment aquest grup està promogut per Accem, amb l’objectiu de crear una xarxa 

sobre la trata de persones a Catalunya. Aquest grup té com a principal objectiu mobilitzar i 

construir xarxes territorials d’entitats i institucions vinculades directament i/o 

transversalment amb la intervenció amb víctimes de la trata de persones a Catalunya. 

 

Segons l’ONU, la trata de persones és un dels negocis més lucratius a nivell mundial i 

constitueix una violació greu dels Drets Humans1. 

 

La trata de persones s’ha d’entendre en el context ampli de desigualtat i violència en què 

es troben les víctimes que s’enfronten a constants violacions dels seus drets humans 

bàsics. En aquest sentit, la comunitat internacional ha hagut de recórrer un camí llarg per 

reforçar la lluita contra aquest delicte2. El protocol de Palerm es presenta com a un 

instrument internacional que defineix per primer cop la trata d’éssers humans i insta els 

estats a crear mecanismes, amb el propòsit clar de lluitar contra la trata. 

 

La Xarxa Catalana sobre la trata de persones tracta el fenomen basant-se en la definició i 

els preceptes del protocol de Palerm i del Conveni Europeu de Lluita contra el Tràfic de 

Persones. En aquests s’estableix que els estats vetllaran per recollir les mesures 

necessàries, no només per combatre el delicte, sinó també per prevenir, protegir, assistir i 

proveir la possibilitat de reparació a les víctimes. 

 

                                                 
1 D’acord amb la informació de les Nacions Unides s’estima que els guanys pel delicte de tràfic de 
persones poden arribar fins a 10.000 milions de dòlars. Luca Dall’Oglio, observador permanent de les 
Nacions Unides, discurs de l’assemblea general de l’ONU, Nova York, 12 d’octubre de 2004. 
 
2 Entre aquestes conferències i/o convencions podem citar: Viena, 1993; Pequin, 1995; Viena, 1997-
2000; Palerm, 2000. 
 



XARXA CATALANA sobre la trata de persones   xtratacat@gmail.com 

La Xarxa Catalana sobre la trata de persones té com a referència l’experiència de la Xarxa 

contra la trata de persones a nivell estatal i l’experiència del projecte ENAT a nivell 

europeu3. 

 

La complexitat del fenomen de la trata de persones requereix necessàriament una 

coordinació activa entre els agents i els actors implicats. Sens dubte, es considera també 

la cooperació de la societat civil en totes les fases de la lluita contra la trata de persones.  

 

Principis rectors: 

 

Aquest grup de treball considera que: 

 

1- La trata de persones amb finalitats d’explotació és una violació dels Drets 

Humans i centra la seva acció en l’assistència  a la víctima de la trata i en la 

protecció integral dels seus drets. 

2- Promoure la lluita contra aquest fenomen internacional requereix partir d’una 

perspectiva multidisciplinar, multiagencial, coordinada i de forma integral. 

3- És necessari treballar el fenomen de la trata considerant-ne totes les facetes: 

prevenció, sanció, protecció i reparació de la víctima. 

4- Promoure la participació efectiva de les víctimes de la trata i de diferents agents 

territorials és fonamental per a un tractament integral del fenomen del trata. 

5- Cal promoure la representació i la participació d’agents de totes les 

demarcacions catalanes. 

 

Objectius: 

 

1- Coordinar i promoure la cooperació efectiva entre els qui participen en el grup  de 

treball per garantir i oferir un servei de qualitat pel que fa a la protecció integral i 

l’atenció a les víctimes. 

 Intercanviar informació, experiències de treball i metodologies, igual com detectar i 

validar les bones pràctiques. 

Articular mecanismes per a la derivació de les víctimes als recursos especialitzats    

entre els agents que integren el grup de treball. 

2- Promoure millores en les estructures polítiques, socials, econòmiques i legals, igual 

com l’adopció i l’avaluació dels instruments internacionals sobre la matèria. 

                                                 
3 The co-operation Protocol of Venise; The Guidelines; Venècia, 16 de desembre de 2005. Programa 
AGIS de la Unió Europea. 
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Promoure la implicació de totes les estructures i, especialment, de la societat civil 

mitjançant campanyes de sensibilització. 

Contribuir a l’elaboració de propostes i estratègies de lluita contra el trata de 

persones i fer-ne l’avaluació. 

3-  Promoure la formació especialitzada dels agents i els actors involucrats per poder 

facilitar la identificació i la derivació adequada de les víctimes de la trata per part 

d’agents socials, personal sanitari i forces i cossos de seguretat. 

4-  Promoure estudis i treballs d’investigació específics sobre la trata a Espanya, igual 

com la creació d’un observatori sobre la trata de persones a Catalunya. 

 

 

MEMBRES DE LA XARXA CATALANA SOBRE LA TRATA DE PERSONES: 

AJUNTAMENT DE BARCELONA - ABITS, ACCEM, ACIM - ECPAT ESPAÑA, ÀMBIT 
PREVENCIÓ, APIP, CCAR – COMISSIÓ CATALANA D’AJUDA AL REFUGIAT, COMISSIÓ DE L’ 
AGENDA LLATINOAMERICANA, CREU ROJA GIRONA, EL LLOC DE LA DONA – GERMANES 
OBLATES,  GENERA, GRUPO DE MUJERES INMIGRANTES DE SANT CUGAT, METGES DEL 
MON, MOSSOS D’ ESQUADRA, PROGRAMA CARRETERA, SICAR cat, UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB)-ÀREA DE DRET PENAL. 

 

MEMBRES COL�LABORADORS: 

UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB) - DONA I INCLUSIÓ GREM.  

 

MEMBRES DE SUPORT/ ASSESSORS: 

INGENIERÍA SOCIAL 

 

                  

Barcelona, 09 de juliol 2008  

              

                   

 

                  

 



XARXA CATALANA sobre la trata de persones   xtratacat@gmail.com 

  

Programa Carretera   Àrea del dret penal 

 

              

MEMBRES COL�LABORADORS: 

 

 

 

Dona i inclusió - Grem 

 

 

MEMBRES DE SUPORT/ ASSESSORS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


