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Cicle ‘La igualtat efectiva de dones i homes, un repte de 

país’ 

Sessió ‘La lluita contra el tràfic de 

dones: dificultats i reptes’ 

                   Palau del Parlament, 25 de juliol de 2016 

La presidenta 

Conseller, conferenciants, moderadora, diputats, diputades, representants d’entitats, 

senyores i senyors, és un plaer donar-los la benvinguda a aquesta sessió del cicle ‘La 

igualtat efectiva entre dones i homes, un repte de país’. 

La sessió d’avui tractarà sobre la lluita contra el tràfic de dones, la lluita contra un dels crims 

més greus i terribles que degrada la humanitat, una pràctica inacceptable que viola els drets 

fonamentals, però també la llibertat i la dignitat de les víctimes. 

El comerç il·legal d’éssers humans afecta uns dotze milions de persones al món. La majoria 

són dones i infants. Les formes d’explotació, segons els criteris de les Nacions Unides, 

inclouen, entre d’altres, l’explotació sexual, els treballs forçosos o la servitud. 

Malauradament, el nostre país no és aliè a aquesta explotació d’éssers humans, i, 

conseqüentment, des de fa anys, les institucions i també la societat civil han començat a 

lluitar i s’han mobilitzat a favor d’aquesta lluita. 

Amb aquesta sessió d’avui, que s’emmarca dins del dia mundial contra el tràfic de persones, 

que es commemora dissabte, dia 30, pretenem que es parli de la situació real al nostre país; 

què es fa en matèria de prevenció, però també de persecució, en aquest tema, i també què 

es fa amb relació a la protecció de les dones i quins són els principals reptes i dificultats de 

les polítiques públiques en aquesta qüestió. 

Per això, avui hem demanat al conseller d’interior, el senyor Jordi Jané, que ens acompanyi. 

També ens acompanya el cap de l’àrea central del crim organitzat dels mossos d’esquadra, 

el senyor Antoni Rodríguez, i també una de les promotores del programa Sicar Cat, la 

senyora Rosa Cendón. Aquest programa, Sicar Cat, va néixer amb l’objectiu de restituir els 

drets humans de les víctimes del tràfic de dones a Catalunya, i, precisament, l’any 2014, i 
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també aquí, en aquest Parlament, li va ser lliurat el premi Solidaritat, que atorga l’Institut de 

Drets Humans de Catalunya. 

Després d’aquestes tres intervencions, obrirem un torn de debat, en què tots els assistents 

podran plantejar preguntes a la taula. Tenen a la seva disposició unes targetes per escriure 

la pregunta. Al llarg de tota la sessió les poden anar escrivint i les poden lliurar al personal 

del Parlament, que els les recollirà i les portarà a la taula. 

Abans d’iniciar les intervencions, però, voldria destacar que hi ha dues lleis del Parlament 

que fan referència específica a aquesta qüestió. 

La primera, la llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. En aquesta 

llei es fa esment al tràfic i l’explotació sexual de dones i nenes, i se’n parla com una de les 

manifestacions de violència en l’àmbit social o comunitari. Sobre aquesta base, es van 

incloure de forma explícita les dones que en són víctimes com a destinatàries dels serveis 

d’atenció i acolliment d’urgències, de programes d’ocupació i formació ocupacional, de la 

concessió d’ajuts per a l’accés a l’habitatge i de l’accés prioritari als habitatges de promoció 

pública. I en el capítol d’accions dels poders públics, en una article referent a la prostitució, 

es va establir que el govern ha de desenvolupar les estructures i els mecanismes adequats 

per acollir i atendre les dones afectades per tràfic i explotació sexual. 

La segona llei del Parlament que fa referència també a aquesta qüestió és la 17/2015, 

precisament la llei d’igualtat efectiva entre homes i dones. En l’article 52, sobre el tràfic, 

l’explotació sexual i la prostitució, estableix que “el govern ha de crear programes 

d’assessorament per a les dones que han estat víctimes de tràfic o explotació sexual i fer-

ne un tractament integral, amb els objectius següents: a) evitar que cap dona pugui ser 

obligada a prostituir-se, ésser explotada sexualment o ésser víctima de tràfic sexual; b) 

reforçar la persecució de proxenetes; c) crear les condicions necessàries per eradicar 

l’explotació sexual infantil, i d) afavorir la reinserció social de les dones víctimes de tràfic o 

explotació sexual.” I també s’afegia un segon punt a aquest article sobre el control dels 

anuncis de contactes en els mitjans de comunicació. 

Conferència: ‘El tràfic d’éssers humans, compravenda de persones’ 

Bé, apuntat aquest tema legislatiu, perquè també el Parlament de Catalunya ha legislat 

sobre aquesta qüestió, jo crec que ara, seguint l’ordre previst, cal passar ja la paraula al 

senyor Antoni Rodríguez, que és el cap de l’àrea central del crim organitzat dels mossos 

d’esquadra, que pronunciarà la conferència ‘El tràfic d’éssers humans, compravenda de 

persones’. 
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El cap de l’àrea central del crim organitzat dels mossos d’esquadra (Antoni Rodríguez 

Herrera) 

Presidenta, moltes gràcies; gràcies per confiar en el cos dels mossos per parlar davant d’un 

auditori que és majoritàriament de dones. Impressiona gairebé més ser escoltat per tantes 

dones, un no hi està acostumat, que no pas ser en aquesta institució, a la qual, presidenta, 

donem les gràcies. 

Bé, tinc quinze, vint, minuts per parlar-los del fenomen del tràfic de persones, el comerç 

mundial de compravenda de persones, considerat actualment el segon negoci criminal al 

món, per darrere només de les drogues, i que per tant mou milions d’euros, milions de 

divises, a tot el món. 

Com que l’auditori és heterogeni i hi ha moltes persones de diversos àmbits, el plantejament 

és molt senzill. És bastant superficial, tot i que és rigorós tècnicament. No és ni una 

conferència ni una explicació tècnica, sinó que pretenc donar algunes respostes, entre les 

quals quina percepció tenim del tràfic d’éssers humans. A les pantalles poden veure alguna 

fotografia que acompanya l’explicació i que busca suggerir el que comentem. 

L’any 2009 vam tenir un ‘boom’ mediàtic a diversos mitjans de comunicació arran d’un greu 

problema de prostitució a la zona de les Rambles. Aquest problema de prostitució no era del 

2009, fa dècades i dècades que hi és, però hi va haver com una revifada de la percepció 

que teníem un problema relacionat amb la prostitució. 

Hem de veure aquest fenomen des d’una perspectiva més profunda. És el problema de la 

prostitució, l’autèntic problema, o és el que hi ha darrere de la prostitució? Tenen aquestes 

senyores que apareixen a la fotografia, que són nigerianes, res a veure amb les pasteres 

que creuen la Mediterrània o no hi tenen res a veure? Estem conscienciats del que hi ha 

darrere de centres com aquests, tallers clandestins de producció, tallers il·legals que no 

tenen les garanties laborals? Això té a veure amb les botigues famoses de tot a cent 

antigues, o amb el fet que els xinesos monopolitzin molts bars, molts restaurants? Hi té a 

veure, això, amb allò altre o no hi té res a veure? És un simple taller on es confeccionen de 

manera irregular peces de roba, per cert per a moltes marques reconegudes? Doncs sí que 

hi té a veure. N’estem conscienciats, però? Tenim coneixement de què significa veure un 

menor exercint la mendicitat a la via pública? A Catalunya hi ha menors que exerceixin la 

mendicitat? Sols no, òbviament. Si hi ha un menor que mendica a la via pública és perquè 

hi ha un adult que sustenta aquesta activitat. I quan això passa, parlem de tràfic o parlem 

de mendicitat a la via pública? Doncs això també és tràfic. El tràfic no solament és la 

prostitució, que es veu tant, que té tant de rebombori públic, sinó que va molt més enllà. 

Doncs bé: a partir de la conscienciació i del coneixement podrem establir una base per 



Cicle Dones / 25 de juliol de 2016 

 

4 

intentar entendre si tenim prou instruments per lluitar contra el tràfic. Hem de valorar si els 

tenim. Bé, són quatre reflexions, quatre idees, que volia compartir amb vostès al llarg dels 

quinze, vint, minuts que parlarem, i després en el debat.  

Tal com deia la presidenta, el dia 30 és el dia mundial contra el tràfic de persones. Aquí 

poden veure una sèrie de xifres –les pantalles no són gaire grans, però reprodueixo les 

principals: és el segon negoci il·lícit més lucratiu; el 60 per cent de les persones víctimes del 

tràfic són dones; el 27, quasi el 30 per cent, són nens o menors. Però totes aquestes dades 

m’atreviria a dir que són mentida. No és que siguin mentida, però com podem saber que hi 

ha 2,5 milions de víctimes? Si reduïm l’escala i mirem Catalunya, nosaltres treballem aquest 

tema diàriament, i algú em preguntés: “Podria dir, inspector, quantes víctimes tenim a 

Catalunya?”, no li ho podria dir. És impossible saber-ho. Si a Catalunya no podem establir 

una xifra, com la podem establir al món? El que passa és que les coses les hem de 

quantificar per adonar-nos realment de la magnitud del problema i fer una aproximació, més 

que no pas una xifra correcta. Això ens ajuda a quantificar, a valorar com n’és, de gran, el 

problema.  

En el fons, del que parlem és de la desigualtat mundial entre el nord i el sud. Mentre hi hagi 

aquesta desigualtat i mentre no siguem capaços d’equiparar la riquesa sempre hi haurà un 

problema de tràfic de persones al món. Sempre. 

Entrem una mica més al nivell tècnic. Totes les dades que veuran o que jo els explicaré no 

estan extretes de manuals; no són teories criminològiques, estudis aproximatius, que parlen 

de com és el tràfic. Estan extretes de les investigacions pures i dures que fem cada dia a 

Catalunya, que contrastem amb els organismes estatals i internacionals i que acaben, quan 

surten bé, que no sempre surten bé, amb les entrades, les detencions i les posades a 

disposició judicial. 

Tot procés de tràfic té quatre fases principals. Per entendre el tràfic d’una manera molt 

senzilla, que és el més difícil de fer, les coses senzilles, hem de veure la persona com una 

mercaderia. Parlem de mercaderia, d’un contenidor. Una persona és un contenidor. A partir 

d’ara parlarem així, despersonalitzant, perquè és així com ells ho treballen. Per tant, 

necessitem traslladar una mercaderia d’un lloc on aquesta mercaderia no produeix i l’hem 

de col·locar en un altre lloc on ha de produir. Com que això és il·lícit, no ho fan els poders 

públics, qui ho farà? La màfia. Sempre que hi hagi un espai que tingui una demanda, un bé 

que tingui una demanda forta, i els poders públics no puguin garantir-lo, no hagin de garantir-

lo o hi posin limitacions sempre hi haurà la màfia. Sempre. 

Bé, mirem on neix la necessitat de col·locar aquesta mercaderia. És la captació. Fem un 

viatge virtual, si els sembla. Anem cap a Nigèria, això és Nigèria. Nigèria és com dos països 
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en un. El nord és musulmà, en moltes zones s’aplica la xaria; el sud és cristià, amb una forta 

preeminència de l’església cristiana; al centre hi ha una zona motiu de disputa i de guerres 

contínues al llarg del temps. Al sud vegin que hi ha una franja marcada. Són pous petrolífers. 

Nigèria, que és com dues vegades l’estat espanyol, té 180 milions de persones, amb les 

dimensions de dues vegades l’estat espanyol; és el primer productor de petroli africà, el setè 

del món; hi ha entre el 33 i el 37 per cent de persones per sota del llindar de la pobresa; el 

30 llarg, quasi el 40, de taxa d’analfabetització adulta; malalties endèmiques, cròniques; 

estructura social inexistent, i massificació. I després tenim unes creences arrelades al llarg 

de la història, com són pràctiques religioses, pseudoreligioses, com el vudú. Vostès ja saben 

què és el vudú. Ja veurem per què parlem ara del vudú. 

Anem cap a la Xina, ara. Veuen marcada la regió en groc? És la regió de Fujian,  entre 

Zhejiang i Guangdong. Aquestes tres regions de la Xina són les principals en què generació 

rere generació els xinesos han emigrat a ultramar. Són els xinesos que més s’han mogut, 

més han emigrat a altres països. Fujian és la meitat de l’estat espanyol i suporta el mateix 

nombre d’habitants, al voltant de 40 milions. I la ideologia xinesa, el crit xinès de riquesa, 

d’enriquir-se, de treballar, treballar i treballar per enriquir-se, tot barrejat, provoca que 

aquesta sigui la regió de la Xina de què aquestes organitzacions exporten més persones. Hi 

trafiquen i les porten al primer món, a l’Europa occidental, per explotar-les. 

No cal anar tan lluny. Dins d’Europa, de la Unió Europea: Romania. Hauríem de parlar de 

Romania, de les seves condicions. No ho farem. I de Bulgària, Albània, el Pakistan... I també 

l’estat espanyol. Perquè dintre de l’estat també hi ha tràfic de persones. Ara en parlarem. 

Per tant, aquest seria el lloc on hi ha aquesta necessitat social de sortir, de marxar, de 

buscar-se una vida millor, buscar-se un futur que allà no tenen.  

És clar, per venir del Pakistan, venir de la Xina o venir de Nigèria es necessiten una sèrie 

de condicions legals. Si no es compleixen aquestes condicions legals, i per tant no es pot 

entrar –polítiques migratòries, de permisos–, qui garanteix que es pugui entrar? Les màfies. 

És aquí, quan entren les màfies, i el que fan és portar aquestes persones al lloc on han de 

ser productives. 

Les característiques principals d’aquests llocs són les que hem dit: país desestructurat; un 

entorn familiar amb misèria, sempre; estat de necessitat que implica voler buscar-se un futur 

que allà no existeix, sempre, o quasi sempre, associat a una cultura molt masclista en 

l’organigrama i en la societat. I Europa és concebuda com l’oportunitat, és on han de venir. 

També hi ha un efecte crida, perquè tant de Zhejiang, Fujian o Guangdong com de Nigèria, 

o d’altres estats europeus, com Romania o Bulgària, hi ha moltes persones que han vingut 

aquí, generacions anteriors. Aquí ja tenim segones, terceres, i fins i tot algunes quartes, 
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generacions d’immigrants que han vingut d’aquella zona. I, per tant, saben que hi ha un 

possible camí. És el que en diem l’‘oferta demanada’. És que la gent allà en vol sortir, en vol 

sortir perquè no té garantit el seu futur. 

Com es capten, aquestes víctimes? El problema de parlar tan genèricament és 

despersonalitzar la qüestió i no entendre-la ben bé. Com es capten? Això és extret 

d’investigacions, de converses telefòniques, de mils i mils d’hores d’escoltar telèfons i 

observar traficants de persones. És un engany que es fa a una persona, a qui es diu que ve 

a treballar al sector de la neteja i acaben prostituint-la en una carretera de Vilanova. Com es 

capten, les persones? Mitjançant la pura violència. Se li diu que vindrà a fer una feina. Quan 

reconeix la feina que és, que és de prostituta, en aquest cas, no vol fer-la. I llavors se 

l’amenaça; se li diu que la mataran, que la tiraran al mar i que a Romania mataran la seva 

família.  

Aquí hi ha un altre mètode de captació, que és la simple venda, la venda de persones. 

Pacten una compra per dos mil euros d’una persona, per treballar i per produir. 

Bé, un cop ja sabem més o menys les zones que necessiten aquesta cerca de vida millor i 

tenim unes màfies que s’han especialitzat a portar aquestes persones al primer món perquè 

siguin productives, considerem la persona com una mercaderia. Què busca una empresa 

que ha de portar mercaderia d’un lloc a un altre. Què busca? Abaratir costos. Si jo he de 

col·locar una mercaderia de la Xina a Madrid, buscaré el mitjà menys costós. Doncs això és 

el que fan les màfies, i entrem a la segona part, que és el trasllat. 

Aquí hi ha diverses trucades. Les resumiré molt per sobre. Per exemple, si parlem de 

Nigèria, una de les rutes de tràfic és travessar el desert del Níger i arribar a Líbia. Per 

travessar el desert del Níger..., en moltes de les entrevistes que fem les entitats i en les 

declaracions..., “como la gente bebía su orina y comía sus heces para no morir”. És a dir, 

l’estat de misèria que acompanya aquest trasllat... Quan dura, un trasllat? Doncs depèn. Si 

han de travessar el desert i entrar a Líbia s’hi poden estar mesos. És a dir, aquest període 

en què han estat enganyades, o en què han arribat a un acord amb la màfia que hi traficarà, 

i han arribat a un acord econòmic... És a dir, la persona, la víctima, contreu un deute amb la 

màfia, que li diu: “Vint mil euros perquè jo et col·loqui al primer món i tinguis una oportunitat. 

Aquests vint mil euros, quan arribis al primer món me’ls tornaràs amb la teva feina.” 

Òbviament, no li diu quina feina ha de ser. Què diu, una persona que necessita sortir d’aquell 

entorn que dèiem abans? Accepta, contreu aquest deute. 

I altres exemples. Aquí en tenim un d’unes senyores que esperaven que s’hi trafiqués a la 

costa del Marroc i és el mateix traficant que és a la costa del Marroc... Per cert, aquells pivots 

que hi ha en determinats països sobre els quals pivota el tràfic, que se’n diu ‘coiots’ –al 
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Marroc hi ha coiots, a Líbia hi ha coiots... Què són, els coiots? El traficant que és a Catalunya 

necessita quatre dones. Contacta amb el captador de Nigèria o de la Xina i aquest captador 

posa en mans dels coiots aquestes dones, sí?, i els coiots s’encarreguen de la logística: del 

transport, de la manutenció, de l’allotjament... Això val diners. Llavors, què hi trobem 

nosaltres, a les investigacions? Trobem el contacte entre el traficant que espera rebre aquest 

material aquí –permetin-m’ho– i el coiot, i parlen contínuament de què li costa la manutenció, 

quins problemes legals es troba, problemes per passar la frontera del Marroc, “han tancat 

Algèria, les passem pel Marroc”... I així mesos i mesos. 

Els xinesos. De les màfies xineses no se’n diu ‘coiots’. Se’n diu ‘snakeheads’, ‘caps de serp’. 

El cap de serp xinès és exactament el mateix que un coiot africà. Tenim caps de serp a 

Grècia, tenim caps de serp a Espanya, caps de serp a Bèlgica, a Alemanya... Als països per 

on han de passar les rutes de transport hi ha d’haver un cap de serp. 

Aquí tenim una conversa bastant eloqüent. Parlen dos passadors, i diu: “–Bueno, yo las 

tengo que pasar a Rusia y Rumanía.  –No, esto lo hago yo. Pero no las llevo individualmente. 

Yo lo hago por grupos, eh?” És a dir, no passa una persona, només. “El precio por persona, 

2.500 euros. Pero solo por grupos.” És purament mercantil, com poden veure. 

Aquí hi ha un altre exemple del mateix. Mirin aquesta imatge. Això és una investigació. És 

un cartell que hi havia penjat en una paret d’un establiment del barri del Fondo de Santa 

Coloma. Saben què diu? “Llevar con seguridad a cualquier país de Europa: Francia, Italia, 

Alemania...” És un cap de serp que anuncia els seus serveis de transport de persones i 

penja un cartell en un lloc públic. Imaginin com n’està, d’imbricat, aquest sistema de 

transport a la nostra societat; com a la societat italiana, francesa, alemanya, etcètera. 

Bé, amb tot això què fem? Amb tot això el que intentem és establir, entendre, les rutes de 

transport. És a dir, quan ja les han captat al lloc d’origen, les han enganyat, les han 

coaccionat o han contret un deute pel transport, totes les nostres investigacions ens 

ensenyen a determinar les rutes. 

Per què són importants, les rutes? Perquè quan veiem que hi ha un canvi de ruta 

segurament veurem un canvi de fluxos migratoris. Cada vegada que podem anticipar-nos a 

aquests canvis de fluxos migratoris podríem..., o hauríem d’anticipar-nos a fenòmens 

migratoris com el que passa a Líbia. 

Fins l’any 2007, aproximadament, les costes del Marroc eren un lloc de llançament. El terme 

tècnic és ‘llançament’; ‘lanzamiento’, que en diuen ells. ‘Lanzar’ vol dir tirar persones en 

pasteres al mar perquè arribin a les costes. Per cert, si s’han pogut pagar cinc-cents euros 

hi ha dret a una armilla salvavides; si no s’han pogut pagar, no hi ha dret a armilla salvavides 

i van sense armilla. Què passa? Que al traficant de persones que tenim aquí li interessa que 
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arribi el material per poder-lo explotar. Ja procurarà que hi hagi cinc-cents euros per a 

l’armilla, perquè és la seva mercaderia. Només entenent-ho així entendrem la salvatjada 

que significa aquest delicte, aquest fenomen delictiu. 

Bé, quan nosaltres entenem les rutes, tenim mecanismes de cooperació amb organismes 

nacionals d’intel·ligència, i internacionals, i els avisem de què observem amb les nostres 

investigacions. Vam veure que des del Marroc es desviaven cap a Líbia. Per què cap a 

Líbia? Perquè Líbia és un estat quasi en fallida, avui dia. No hi ha cap tipus de control, 

d’estructura. El Marroc, comparat amb Líbia, és un estat perfectament organitzat. Què fan, 

les màfies? Transporten les rutes migratòries cap a Líbia, cap aquell lloc en què els és més 

fàcil ocupar un espai que el govern, els estaments de control d’aquell espai, no poden 

controlar. Anem sempre al mateix, a la mateixa idea: allà on l’estat no arriba i el bé és 

fortament demanat hi ha la màfia. Sempre. És igual, el lloc. 

Aquí tenen un mapa. És una de les últimes víctimes d’una operació que vam fer ara farà un 

any. Aquesta víctima, captada a Nigèria, la van portar a través del desert del Níger, i a 

Agadèz, que és una ciutat del Níger, hi va haver una conversa que vam escoltar per telèfon, 

i és que quan van arribar a Sheba, que és una ciutat libanesa, hi va haver un segrest, un 

segrest de les víctimes del tràfic. Un segrest que no és un segrest. És un peatge, és un 

sobrecost. Què fan, les màfies locals? Aprofiten les rutes i les autopistes per les quals es 

transporta aquest tipus de víctimes i aprofiten per fer peatges sobre costos. Què van fer? 

Van segrestar les persones víctimes del tràfic. Vam ser testimonis directes, per les nostres 

investigacions, que se les van apropiar, les van amagar i en van demanar un sobrepreu. 

Estaven segrestades. Però, és clar, no és un segrest occidental, si m’ho permeten. Allò és 

un segrest absolutament bestial: violacions, absència d’aliments... Moltes víctimes moren 

pel camí, no arriben. I quan no arriben, nosaltres com ho detectem? Per discrepàncies entre 

el traficant que tenim aquí..., que parla amb el coiot a qui ha contractat el servei: “Hombre, 

tienes tantas pérdidas”, “esto no funciona así”... És tan dur com els ho dic. Quan arriben a 

Trípoli i s’embarquen... Aquí tenen un extracte de la conversa. Ho llegeixo per als qui no ho 

puguin veure: “Viajaban en dos barcas y el viaje fue muy duro. No tenían comida ni líquido 

para beber. Recuerda que la otra barca se comenzó a hundir en medio de la travesía, y la 

policía los tuvo que rescatar. Incluso así mucha gente murió en el naufragio.” Bé, abans que 

veiéssim als telenotícies cada dia –cada dia– que hi ha barques que s’enfonsen i en què 

mor molta gent ja ho sentíem sempre pels telèfons, això. 

Tots els trasllats són així? No. També poden anar en avió, per aeroports. Tenim diversos 

viatges en què s’han fet passar per grups de música. Fan documentació falsa, són 

components d’un grup de música, i si el deute que han contret amb la màfia implica aquest 

viatge serà un deute amb sobrecost, però aniran en avió. Les recolliran a Londres o a Irlanda 
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i des d’allà faran el tràfic per carretera fins al punt de destinació. El punt de destinació és on 

les rebrà la màfia local per explotar-les, que és l’objectiu final. 

Mirin, això també els ho llegiré molt per sobre. És una sentència, i en vuit línies hi ha resumit 

absolutament tot el que diem. És una víctima xinesa que explica “como vino des de China, 

como se concertó en China con quien llama ‘cabeza de serpiente’”. Això ho diu una senyora 

que acaba d’arribar de la Xina, que no sap res de tot això i ella mateixa diu que “su traficante 

se llama ‘cabeza de serpiente’, que son personas que se dedican a traer ilegalmente chinos 

a Europa. Su pasaporte original le fue retirado en Estambul y lo devolvieron a China”. Per 

tant, tenim una senyora víctima del tràfic sense documentació. “Se le da un pasaporte de 

Macao, que le fue retirado al llegar a España.” És a dir, a Macao fa una escala, se li dóna 

un passaport fals i quan arriba al Prat se li retira el passaport per part de la màfia local. “Una 

vez en España, fue recibida por el imputado y alojada en un piso, facilitándosele un teléfono 

para llamar a China y para que su familia pudiera pagar la suma convenida, unos veinte mil 

euros.” Aquí hi ha el resum de tot això que hem dit ara: la captació, el transport, la 

infraestructura, la documentació falsa... Ah!, una cosa afegida: a Grècia aquesta senyora la 

van detenir. Hi traficaven, i sent víctima del tràfic va ser detinguda perquè duia una 

documentació falsa. Què va passar? El traficant local va avisar el cap de serp que tenen a 

Grècia: “Tinc un problema. Necessito que se li doni una documentació falsa.” Què va 

passar? Quan va quedar en llibertat, un passaport nou i va arribar a Espanya. És així. Parlem 

d’un absolut crim organitzat transnacional. 

Bé, què passa quan arriben aquí? Ja les tenim captades, han fet el transport... Quan arriben 

a l’estat, quan arriben a Catalunya, què passa? Doncs que és quan es troben de cop i volta 

amb la crua realitat que no s’esperaven. Tenen, per una banda, que arriben a un lloc que no 

coneixen, que no tenen documentació, que  tenen un dèbit amb l’organització, un dèbit que 

han de pagar, i l’han de pagar amb la seva feina, feina que creuen que serà en un sector: 

perruqueries, domèstic, neteja... Fins i tot, a vegades saben que vénen a fer de prostitutes, 

en el cas de les prostitutes. Fins i tot, a vegades ho saben. O en el cas dels xinesos, fins i 

tot saben que aniran a treballar a un lloc de producció tèxtil o una indústria en què treballaran 

setze hores. Ho saben, és acceptat. Estan sotmeses a la coacció, o a l’aïllament social, o a 

les creences que tenen. Imaginin-se una dona xinesa, un home xinès, quan nosaltres 

interaccionem amb ells. Què és, per ells, la policia? Quan els diem: “Has de confiar en 

nosaltres, t’ajudarem...” La policia per ells no és un organisme, una institució, fiable, que 

ajudi. És una altra història. És un mecanisme de repressió. No serveix per a això. I si tot falla 

–si tot falla–, què tenen, les màfies? Tenen l’origen controlat. Nosaltres podem controlar la 

família a Fujian, a Benin City? No podem controlar la família, allà. Tenen la coacció en 

origen.  
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Bé, les tenen aquí, les han d’explotar, aquestes persones. O les exploten a base de la 

violència continuada, les exploten... Per exemple, aquí hi ha una trucada que deia: “Irá a las 

Ramblas para poner orden entre las chicas y va a seleccionar a las chicas que no se han 

portado bien.” 

Llavors, tenim alguna sentència, encara, que considera que la víctima no va fer prou no 

anant a comissaria a denunciar tot aquests procés. Però és que no s’ha acabat d’entendre, 

això de què parlem. Fa quinze minuts que parlem, i només amb quinze minuts ja n’hi ha 

prou per entendre que una nigeriana que ha vingut de Nigèria, a la qual se li ha fet una 

cerimònia de vudú en què ha acceptat el deute, que la seva família està coaccionada i que 

si va a la policia incompleix aquest ritual de vudú i li cauran a sobre tots els mals del món... 

Com se li ha d’exigir que vagi a la policia unilateralment a denunciar-ho sortint del control de 

l’organització? Necessita, l’organització, posar un guardià a les Rambles al costat d’elles? 

No, estan soles. No hi aniran –no hi aniran. 

Bé, aquesta és una sentència que ens dol moltíssim. És una organització xinesa que vam 

desarticular. Bé, és un exemple del que dèiem ara. Diu: “Sin duda, las circunstancias de 

encontrarse sin documentación fueron una presión para aceptar algo que no le gustaba. 

Pero hay que tener en cuenta dos consideraciones antes de estimar que le fue impuesta tal 

conducta.” I una és que “aceptó venir en estas circunstancias desde la China” –ella ho va 

acceptar– “siendo ella misma quien aceptó entregar su pasaporte auténtico y viajar con 

pasaporte falso”. Una altra, que “no estaba privada de libertad y podía haber acudido a las 

autoridades chinas” –“autoridades chinas”, a denunciar això– “o a les españolas”. Diu: 

“Naturalmente, el tribunal” –i permetin-m’ho, però això és...– “comprende que se vio 

presionada por las circunstancias a ejercer la prostitución. Pero ello no significa que las 

personas que le ofrecieron este trabajo se lo impusieran con violencia, intimidación o 

aprovechando estado de necesidad, obligándola a realizar tal conducta.” Si la priven del 

passaport, va amb passaport fals, li fan un... En fi.  

El que dèiem –abans de passar a l’última part de l’exposició: no cal anar gaire lluny. Fa deu 

dies vam tenir una operació per mitjà d’una petició de les autoritats holandeses, i és que hi 

havia unes bosnianes a Barcelona que robaven reiteradament al metro. Ho saben, vostès; 

en tenen la imatge clara, eh?, dels furs continuats al metro. Bé, hi havia determinades 

menors que els seus progenitors les havien portat d’Holanda cap aquí, estaven amagades, 

i les obligaven a sortir cada dia a robar al metro. Això és tràfic pur i dur. No cal que anem 

fora del nostre entorn. Van venir les autoritats holandeses, van detenir els progenitors i van 

enviar les menors cap a Holanda. 
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Bé, com enfoca el cos de mossos la lluita contra aquest fenomen, que com veuen és 

transnacional, que requereix una coordinació internacional a què encara no hem arribat? 

Com ho enfoquem? El primer amb què ho enfoquem és amb coneixement; tenim una sèrie 

de mecanismes de coneixement. Parlem de la prevenció. Per prevenir hem d’aplicar 

polítiques estratègiques de seguretat basades en el coneixement més estricte possible. Com 

ho fem? Bé, tenim una sèrie de mecanismes, no hi entraré gaire, amb què cada dotació del 

cos de mossos, cada vegada que hi ha alguna actuació relacionada amb el tràfic, tenim unes 

màquines que amb una sèrie de logaritmes saben classificar la informació i ens aporten tota 

la relativa al tràfic. I ens aporten, entre altres coses, mapes estratègicament dissenyats per 

entendre quan una organització ocupa un territori, quan lluita amb una altra organització 

dintre de la ciutat de Barcelona... Per exemple, això podria ser la representació dels punts 

de control dels prostíbuls que té una determinada organització en què treballem. Etcètera. 

Necessitem anàlisi –anàlisi. Tenim una unitat, una àrea, que el que fa és analitzar les dades. 

L’altre dia vaig ser en una conferència en què el conferenciant, certament visionari, deia que 

hi havia dues professions de futur. Una era analista de dades i l’altra era professor de 

‘zumba’, va dir. Ens quedarem amb la d’analista de dades, que per a nosaltres és 

imprescindible. Sense l’analista de dades nosaltres no podem destriar res. Pensin que hi ha 

milers de trucades, observacions, agendes, que hem de destriar i relacionar.  

A l’últim, el lucre. Si no perseguim el lucre, que és la base del sistema... Què busquen, els 

traficants de persones? Busquen lucre. Llavors, buscant el lucre també arribarem al traficant. 

Mirant els seus mecanismes de producció i d’obtenció de beneficis i com aquests beneficis 

els reintrodueixen un altre cop, o per perfeccionar el delicte o per lucrar-se i tenir cases o 

béns, és com també arribem a aquestes organitzacions. 

Què ens permet, tot plegat? Ens permet tenir mapes estratègics de a quines zones de 

Catalunya s’implanten determinades organitzacions, de quina nacionalitat, com 

competeixen entre elles... 

Per acabar, no he parlat de la víctima. Deixaré espai ara a la Rosa, que parlarà més del 

contacte amb la víctima. Però per nosaltres la víctima no és una víctima normal. La víctima 

d’un procés de tràfic té una càrrega de victimització, un trauma, que segurament 

l’acompanyarà tota la seva vida. No es tracta d’un furt, un robatori, que ja se’n recuperarà. 

No és un bé material. És un bé personalíssim. És la seva vida, la seva integritat moral, la 

seva ànima, que es trenca tantes i tantes vegades. En aquest sentit, la víctima per a 

nosaltres és l’objectiu. No abordem mai una víctima des del punt de vista processal o 

d’investigació. Sempre cedim el protagonisme a les entitats socials, i fem l’abordatge 

juntament. És més: hem arribat a un punt de connexió, de coneixement mutu, tan fort que 
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quan dissenyem investigacions, és a dir, quan hem de fer les entrades, les detencions, anem 

junts, ho planifiquem junts perquè el primer contacte sigui amb un professional especialitzat 

en el tractament assistencial de la víctima. 

Últimes quatre idees, amb això acabaré la primera part. Hem de tendir a desmantellar les 

organitzacions. Només ficant-los a la presó, aquesta gent, és quan paren, les 

organitzacions, de traficar. Necessitem la cooperació de les víctimes. Tradicionalment, a 

l’estat espanyol el sistema processal implica que la víctima ha de suportar el pes, quasi, de 

la prova. La víctima, en aquest cas, no se la pot criminalitzar doblement, triplement. Hi ha 

mecanismes actuals i d’altres que es poden innovar que han de permetre que la víctima 

tingui una participació més reduïda en el procediment. Pensin que una víctima a la qual 

recollim declaració haurà de ratificar-se si una part ho demana, una tercera vegada abans 

d’acabar la fase d’instrucció, una quarta vegada si hi ha un defecte de forma, una 

preconstitució, un judici oral. L’èxit total en el tractament de les víctimes és que puguin tornar 

a casa seva. És el retorn assistit. Si hem fet tornar la víctima a casa seva i la cridem perquè 

vingui al judici oral, què pensen que pot passar? Declararà contra l’organització quan ja està 

fora?  

Sentències judicials contundents. Anem al principi de l’exposició: la conscienciació, entendre 

i conèixer el fenomen, perquè hi hagi sentències, comencem a tenir sentències, de vint, de 

vint-i-cinc, de trenta, anys de presó per als responsables d’aquestes organitzacions.  

I, per acabar, la cooperació internacional. Sense cooperació internacional, sense la 

presència efectiva en aquestes entitats de cooperació internacional, difícilment podem 

avançar, ja que han vist que es tracta d’un delicte internacional, que no és local.  

Aquí finalitzaria la meva part. 

La presidenta 

Moltes gràcies, senyor Rodríguez.  

Conferència: ‘Víctimes “alliberades” del tràfic de persones’ 

A continuació, passo la paraula a la senyora Rosa Cendón, coordinadora de sensibilització 

i incidència del programa Sicar Cat, que pronunciarà la conferència ‘Víctimes “alliberades” 

del tràfic de persones’. 

Rosa Cendón (coordinadora de sensibilització i incidència del programa Sicar Cat) 

Moltes gràcies, presidenta. Benvolguts i benvolgudes, bé, després de l’exposició de 

l’inspector suposo que hem de pair una mica tota la informació, no?, perquè ha estat com 
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un cop d’efecte de baixar cap a la realitat, i sobretot assumir que és una realitat que la tenim 

a casa nostra. 

Em sembla important començar l’exposició llegint un article fonamental, que és l’article 4 de 

la declaració universal dels drets humans, que és que “cap persona pot ser sotmesa a 

esclavitud o servitud”. L’esclavitud i el tràfic d’esclaus estan prohibits en totes les seves 

formes. I els llanço una pregunta, que és si tenim esclaus i esclaves a Catalunya. Perquè 

sovint utilitzem una nova terminologia, un nou concepte, que és ‘tràfic d’éssers humans’, un 

concepte que ens resulta molt més còmode socialment i políticament, però quan parlem 

d’‘esclavitud’, d’‘esclaus’ i d’‘esclaves’, evidentment la pell se’ns posa de gallina. O jo, si més 

no, després de tants anys treballant en aquest tema continuo escandalitzant-me. I és cert 

que parlem d’aquesta situació. Potser l’inspector ens ha mostrat qui i com, però sí que és 

cert que la vivència de les persones, de les víctimes que en aquest cas des de Sicar, que 

és l’entitat on jo treballo..., és una altra. O sigui, elles no posen l’accent en el qui i en el com, 

sinó en què és el que els ha succeït a elles directament.  

Llavors, en aquest cas és important fer una mica de memòria. Perquè, malgrat que de 

l’esclavitud n’hem parlat fa molts anys i tots tenim una mica la icona de les persones que 

vivien en règim d’esclavitud fa moltíssims anys, encadenades, ara el repte el tenim a veure 

aquestes cadenes que no hi són, perquè és cert que aquestes persones es veuen afectades 

per la mateixa vulneració i violació de drets fonamentals que totes les persones que 

antigament ens vénen a la memòria.  

En aquest sentit, les Nacions Unides, és l’any 2000, mitjançant el protocol de Palerm, que 

fan una definició de què entenen pel tràfic d’éssers humans. Per tant, no ens remuntem 

gaire antigament. Ja amb això podem veure que la nostra cultura en drets humans és molt 

jove, excessivament jove, i té molt poc recorregut. Tot just parlem de fa setze anys, que vam 

definir aquesta realitat.  

I, evidentment, ens parla d’una realitat que inclou tres conceptes bàsics: una acció, uns 

mitjans i una situació de finalitat o d’explotació. Una acció que recull bàsicament el que és 

una captació, trasllat o recepció de persones, en què no forçosament s’han de donar tots 

els elements, amb un és suficient. Un trasllat que, com bé deia l’inspector, no comporta un 

traspàs forçosament de fronteres, i això és important, perquè tenim una visió d’estrangeria 

importantíssima sobre aquest fenomen que d’alguna manera fa que invisibilitzem les 

persones víctimes del tràfic dins del nostre propi país. I, d’altra banda, s’utilitzen uns mitjans 

il·lícits, que tenen a veure amb la coacció, el segrest, l’ús de la força, les amenaces, fins i 

tot abusar d’una situació de vulnerabilitat, etcètera, perquè, a l’últim, aquesta persona deixi 

de ser un subjecte i passi a ser un objecte que genera uns beneficis a tercers. I no solament 
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mitjançant l’explotació sexual, que és on precisament la llei, tan la llei 5/2008, del dret de les 

dones a eradicar la violència masclista, com la 17/2015... Sí que és cert que posem molt 

d’èmfasi en la situació d’explotació sexual, i el tràfic d’éssers humans recull altres 

manifestacions d’explotació que són igualment greus i igualment importants, com poden ser, 

a banda de l’explotació sexual, de la prostitució forçada, tot el tema d’explotació laboral, la 

mendicitat, i recentment s’hi han inclòs el matrimoni forçat i la comissió de delictes. 

Jo entenc que tot l’auditori intueix que no en totes les situacions tenim el crim organitzat al 

darrere. Per tant, un dels primers reptes que ens plantejaríem, a banda que les nostres 

unitats policials, que ja els dic que evidentment han fet molt bona feina..., és veure com 

farem front a aquestes noves realitats que es produeixen. El tràfic d’òrgans, per exemple, 

és una altra situació, que evidentment a l’estat espanyol és un tema molt controlat, però 

arreu del món hi ha persones que compren i venen els òrgans. Si haguéssim de descobrir 

situacions vinculades al matrimoni forçat, ens hauríem de plantejar quines unitats policials 

podrien identificar aquests temes quan no hi ha el crim organitzat al darrere. Perquè és 

importantíssim identificar les víctimes, perquè identificar-les, que és una potestat que 

exclusivament ara mateix l’estat espanyol ha concedit als cossos policials, és el que permet 

accedir a drets a aquestes persones.  

Llavors, en aquest sentit tenim un repte, que és pensar que el tràfic d’éssers humans no és 

exclusivament amb finalitats d’explotació sexual. I, per tant, és important que puguem 

visibilitzar totes les altres realitats, perquè, si no, d’alguna manera, tots contribuïm a la seva 

invisibilització. 

D’altra banda, a banda que l’any 2000 es pogués definir el tràfic d’éssers humans, veiem 

també un curt recorregut en aquest sentit... L’any 2008 les Nacions Unides també posen en 

marxa una campanya per la sensibilització i conscienciació sobre aquesta xacra social. És 

la campanya ‘Cor blau’. Ja deuen haver vist que els qui presidim la taula portem una agulla 

amb un cor blau. Igual que les Nacions Unides han volgut impulsar, per altres motius, altres 

llaços i altres símbols per conscienciar sobre altres temes, com pot ser el llaç vermell contra 

la sida, etcètera, l’any 2008 van posar en marxa aquesta campanya. Es va escollir aquest 

símbol per un doble objectiu: d’una banda, un cor blau per la fredor dels mateixos traficants, 

de les persones que d’alguna manera han deixat de veure les persones que són al seu 

costat, que tenen una mirada molt cosificadora de l’altre, i, d’una altra banda, per expressar 

la tristor de les víctimes, perquè tothom intueix que evidentment és una situació molt 

complexa. Per tant, una campanya que segurament vostès no coneixen, perquè es va 

impulsar sobretot a l’Amèrica llatina, però això també posa sobre la taula fins a quin punt els 

governs dels països d’arreu del món tenen realment una intenció clara de sensibilitzar i 

conscienciar sobre aquest tema.  
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Per què aquest tema arriba tan tard a Europa, a Catalunya? Vol dir que d’alguna manera ja 

ens va bé. No en som prou conscients, no volem mirar, no ens atrevim a mirar o a acceptar 

que aquesta situació es dóna a casa nostra.  

I, d’altra banda, també és significatiu que aquest 30 de juliol sigui tot just la tercera vegada 

que es commemora el dia mundial contra el tràfic d’éssers humans. Estem una mica farts, 

segurament, de celebrar dies internacionals, dies mundials, dies europeus, dies de tot tipus, 

i, en canvi, és la tercera vegada que es commemora aquesta situació.  

Per tant, això ens mostra que tenim molt recorregut per fer, que és molt poc el camí que 

hem fet per ser conscients que hi ha persones en règim d’esclavitud en la nostra societat.  

En general, socialment, i jo diria que políticament, en el tema del tràfic d’éssers humans 

posem molt l’èmfasi en el fet que s’explota sexualment les persones, i ens costa de veure 

que hi ha altres drets fonamentals que es vulneren i que potser són els que en són més 

conscients i pel quals se senten més afectades les víctimes. D’una banda, tindríem el dret a 

la vida i a la seguretat, a la dignitat, a la integritat física, el dret a no rebre un tracte cruel, 

inhumà i degradant, fins i tot arribant a temes que podríem considerar una situació de tortura. 

D’altra banda, el dret a la llibertat de moviment, la provisió d’esclavitud, de servitud per 

deutes o el treball forçat; també es vulneren drets laborals, drets sexuals i reproductius 

durant tota l’experiència de tràfic. Ho dic perquè generalment la mirada la posem en la part 

final i no som conscients que hi ha altres drets fonamentals que realment, en aquest cas les 

dones..., però sí que és veritat que entre les víctimes tenim homes i tenim infants, també, 

nens i nenes, que realment es veuen sotmesos a aquesta greu violació dels drets humans. 

En aquest sentit, podríem dir, per fer referència a la llei que actualment ens convoca aquí, 

si les cadenes que ens condemnen actualment a una desigualtat són igual de llargues entre 

totes les dones, entre tots els homes i tots els infants a Catalunya. Podríem dir que el punt 

de partida no és el mateix. O sigui, tenim un col·lectiu importantíssim de persones que estan 

en una situació d’esclavitud i que la seva situació de desigualtat és més gran que la de la 

resta de persones que vivim a Catalunya. I d’això les nostres institucions n’han de ser 

conscients. Perquè si d’alguna manera homogeneïtzem el punt de partida de desigualtat, ja 

els dic que contribuïm a la revictimització d’aquestes persones, perquè el seu punt de partida 

realment ve directament d’una situació d’explotació, no ja d’una situació de desigualtat. En 

aquest sentit, és important que les nostres institucions en prenguin consciència. 

D’altra banda, la presidenta ens parlava de l’article 52, en què s’inclouen dues importants 

actuacions, una centrada més en un programa d’assessorament i d’atenció integral, que 

evidentment és fonamental... I, en tot cas, sí que demanaríem en aquest cicle que... Fa molts 

anys que reivindiquem que el tema de l’atenció, i la recuperació, i la protecció, i la seguretat, 



Cicle Dones / 25 de juliol de 2016 

 

16 

de les víctimes sigui una obligació per part de les nostres administracions. Fa molts anys 

que aquesta funció és delegada en mans d’organitzacions com la nostra i altres que són 

aquí presents, i és importantíssim que s’entengui que això és una obligació de 

l’administració. Parlem d’una greu violació dels drets humans, i quan parlem de violació dels 

drets humans vol dir que els nostres estats tenen l’obligació de prevenir, de perseguir els 

culpables i de protegir i reparar les víctimes. 

Llavors, per a nosaltres resulta fonamental avui expressar clarament que al final tenim 

instruments; la presidenta també ho recordava. Tenim des de fa molt temps, i penso que 

ens n’hem de sentir orgullosos, la llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència 

masclista. Però, malauradament, si féssim un exercici d’avaluar l’impacte d’aquesta llei 

respecte a les víctimes del tràfic d’éssers humans, i fins i tot d’altres realitats associades, 

com pot ser el tema dels matrimonis forçats, veuríem que l’impacte no és tan gran. 

Continuem posant tots els recursos i tots els mecanismes al servei de les dones que han 

estat víctimes de la violència en l’àmbit de la parella. Llavors, aquí ens hauríem de plantejar, 

i ara faré una pregunta segurament incòmoda, si no fem també diferències entre les 

mateixes dones: les dones que viuen situacions de violència i que són nacionals i les que 

majoritàriament són estrangeres i es veuen afectades per altres realitats de violència. 

Tenim altres mecanismes, que d’alguna manera expressen també aquest malestar, el fet 

que la protecció i l’atenció de les víctimes quedi en mans d’entitats –també dir que al conjunt 

de l’estat espanyol hi ha moltes comunitats autònomes on no hi ha presència d’entitats i en 

què, per tant, les víctimes, després de sortir d’un operatiu, com explicava l’inspector, es 

veuen amb una mà al davant i una altra al darrere a la comissaria–, com podria ser el pla de 

protecció internacional de Catalunya.  

El tema dels refugiats, evidentment, té molt a veure també amb la situació del tràfic d’éssers 

humans. Malgrat que des d’Europa i des d’altres institucions ens encaparrem a veure que 

són marcs jurídics paral·lels, la realitat ens parla que les realitats no funcionen en paral·lel, 

sinó que contínuament es creuen. Ara mateix, la crisi dels refugiats és un repte 

importantíssim que tenim també com a país, en el sentit que d’alguna manera hem de 

garantir que les persones que sol·liciten protecció internacional al nostre país no es vegin 

immerses en situacions de tràfic d’éssers humans. En el conjunt de tots aquests moviments, 

desplaçaments i gestió que fem d’aquestes persones és important establir mecanismes de 

detecció per evitar precisament que aquestes persones comencin a ser explotades al nostre 

país. I això també és un repte importantíssim que entenem que, per mitjà, evidentment, d’un 

altre mecanisme amb què compta Catalunya, com és el pla de protecció internacional, 

hauríem de posar-hi molts esforços. 
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També vam ser pioners en aquest sentit amb el protocol de protecció de les víctimes del 

tràfic d’éssers humans de Catalunya..., en el sentit que l’estat espanyol el 2011 va aprovar 

un protocol que les nostres institucions van voler adaptar a la realitat de Catalunya, atès que 

comptem amb un cos policial propi i, d’altra banda, evidentment, a la realitat catalana, en 

l’àmbit del departament de justícia, tenim altres organismes, com les oficines d’atenció a la 

víctima del delicte. Va ser una eina importantíssima especialment per aconseguir la millora 

de la gestió de les víctimes, en tant que no tenim competències en matèria d’estrangeria. 

Però també és cert que al mateix document, malauradament, i en això em vaig sentir una 

mica avergonyida com a catalana, ja els faig aquesta confessió, la protecció i la seguretat 

de les víctimes es va posar expressament per escrit que queia en mans de les 

organitzacions. Llavors, en aquest sentit sí que reclamem que l’impuls..., i el repte com a 

país que tenim és acceptar que tenim l’obligació, davant d’aquesta violació dels drets 

humans, d’oferir alternatives reals a les víctimes. 

Al títol de la ponència, no sé si ho han vist, la paraula ‘alliberades’ anava justament entre 

cometes. Perquè és veritat que l’actuació policial és magnífica; ja els puc dir que estem molt 

satisfets en general –vaja, crec que parlo en nom de totes les entitats que treballem amb el 

cos de mossos d’esquadra– amb la feina que ha fet des fa molts anys la unitat central de 

tràfic d’éssers humans. Entenem que el cos de policia fa una feina magnífica amb relació a 

la persecució del delicte i, sobretot, en la gestió de les víctimes, intentant sobretot 

descarregar..., que les víctimes siguin la prova principal davant d’un judici, amb la qual cosa, 

evidentment, s’eviten situacions de revictimització importants. Tot i així, la nostra 

experiència, des de les entitats que treballem en aquest tema, és que això que estan 

alliberades queda molt bé en un titular, però no és el títol que posarien precisament les 

víctimes a la segona fase que enceten un cop realment han pogut ser detingudes les 

persones que hi han traficat. 

D’alguna manera, ens hauríem de plantejar per què l’estat espanyol, en aquest cas, i potser 

serà un repte de país si finalment arribem a ser independents... Sí que és cert que la política 

d’estrangeria que s’aplica sobre aquestes persones té el seu pes, perquè no és una política 

garantista, sinó que és una política que es basa fonamentalment en la contraprestació. És 

a dir, tu em facilites informació, tu denuncies la situació i jo et facilito la possibilitat de quedar-

te al país perquè regularitzo la teva situació administrativa. Aquesta lògica de la 

contraprestació, evidentment, per nosaltres és d’una negligència absoluta. O sigui, l’estat ha 

de protegir les víctimes independentment que vulguin denunciar o no, i evidentment els 

processos d’identificació haurien de ser prou flexibles com per adaptar-se a la situació 

personal en què es troben les persones. No sempre és fàcil, l’inspector també ho ha dit, que 

els cossos policials generin confiança, precisament perquè, desgraciadament, molts dels 
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cossos policials dels països d’origen i de trànsit s’han vist immersos o participen precisament 

en aquestes xarxes criminals. I, per tant, posar en la mateixa figura qui ha de perseguir el 

delicte amb qui ha de protegir la víctima, entenent que la protecció és tenir la clau per accedir 

a drets, això a vegades genera moltíssimes dificultats. 

D’altra banda, també ens preguntem si són alliberades de l’estigma, estigma per haver estat 

explotades sexualment o per altres situacions. Això socialment ho tenim clar, no? Si aquest 

estigma no les arrossega contínuament. Si són alliberades de la por, quan tenim institucions 

internacionals –Europol, Cepol, Interpol– que sembla que hagin d’estar a disposició de les 

víctimes i estan més en disposició de perseguir el delicte que no de protegir, per exemple, 

les famílies als països d’origen. Si estan alliberades també de la revictimització. Entenem 

per ‘revictimització’ el fet que no sapiguem identificar les víctimes, que no tothom que 

socialment té una responsabilitat en la detecció estigui format suficientment; ‘revictimització’ 

és també no tenir recursos per oferir una millor atenció, no fer justícia, no indemnitzar les 

víctimes, etcètera. 

Llavors, en aquest sentit –i ja acabo, perquè em sembla que ens n’anem una miqueta, no?, 

ho dic perquè m’estimo més que puguem participar–, sí que és cert que a l’estat espanyol 

moltes de les organitzacions que treballem amb víctimes del tràfic d’éssers humans 

promovem que s’aprovi una llei per a les víctimes del tràfic. Jo, personalment, i és un tema 

molt personal, no sé si és tant el fet que una llei pugui ser una solució a totes aquestes 

qüestions i moltes altres que hi ha o si té a veure a millorar la nostra cultura i amb l’impuls 

de polítiques públiques que realment parlin dels drets humans. És a dir, el marc de l’asil, el 

marc del tràfic d’éssers humans, ens parlen de persones que han patit greus violacions dels 

drets humans. Que administrativament se’ls concedeixi una targeta com a refugiat o se’ls 

concedeixi, per exemple, un article 59 bis de la llei d’estrangeria no sé si és el que ha de 

marcar les polítiques, sinó que hem de tenir marcs normatius en què els drets fonamentals 

d’aquestes persones que han viscut totes aquestes situacions de barbàrie, en què han vist 

greument afectats els seus drets..., d’alguna manera han de veure que hi ha una resposta 

molt més global i no tan parcialitzada. 

I amb això finalitzo. 

Gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies, senyora Cendón. A continuació, passo la paraula al senyor Jordi Jané, 

conseller d’interior. 

El conseller d’interior (Jordi Jané i Guasch) 
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Bona tarda a tothom. En primer lloc, volia saludar la presidenta del Parlament de Catalunya 

i agrair-li que el Parlament organitzi un any més, i en el marc d’aquesta legislatura, tot un 

conjunt de jornades sobre ‘La igualtat efectiva de dones i homes, un repte de país’. Fa unes 

setmanes ens demanava al departament d’interior si podíem col·laborar amb el que és una 

jornada específica de ‘La lluita contra el tràfic de dones: dificultats i reptes’, que és la jornada 

que avui fem. 

És del tot oportú, quan parlem d’aquest país que volem, un país on hi hagi aquesta igualtat 

efectiva de dones i homes, que ens centrem, i ho feien les dues ponències que hem escoltat, 

en el tema de la victimització, i quan massa vegades la victimització és femenina, i ara en 

parlarem i en donarem algunes dades. 

Volia, com no pot ser d’altra manera, agrair a la senyora Rosa Cendón tota l’aportació que 

ha fet i també la tasca d’ajuda a les víctimes que el projecte Sicar Cat porta a terme. I volia 

agrair també la ponència de l’inspector Antoni Rodríguez com a cap de l’àrea central del 

crim organitzat. També tenim el comissari en cap del cos, el comissari Trapero, o el director 

Batlle, a qui també agraeixo, i també la senyora Cendón s’hi ha referit, tota la tasca policial 

que es fa aquí a Catalunya. I aprofito també per saludar tots els assistents, totes les 

autoritats del govern i d’altres organismes i els diputades i les diputats que també en han 

volgut acompanyar en aquest acte. 

Deia que la victimització, el caràcter de víctima, va massa vegades associat a la condició 

femenina, i avui ho han vist. I l’inspector Rodríguez, de manera molt clara, ens ha dit fins i 

tot com la persona acabava sent tractada com un objecte, com una mercaderia, i fins a quin 

punt no hem d’estar absolutament activats tots per fer front a aquest fenomen, que 

evidentment no és un fenomen que afecti únicament la societat catalana, és un fenomen 

internacional per a què necessitem també instruments internacionals i col·laboració 

internacional per donar-hi la millor resposta efectiva.  

Però de feina se’n fa. Se’n fa gràcies també, presidenta, a una tasca d’aquest Parlament. El 

Parlament al final aprova instruments legislatius. N’hi ha un de molt clar que va incidir 

directament sobre el fet que avui ens aplega en aquesta jornada, que és la ja esmentada llei 

catalana 5/2008, de dret de les dones a eradicar la violència masclista. 

Si jo els donés algunes dades que ens aporta el cos de mossos d’esquadra... Per exemple, 

de l’any passat. Si diguéssim quantes dones a Catalunya han acabat denunciant... Perquè 

és bàsic, denunciar sempre. El que no es denuncia no ens consta, i massa vegades hi ha 

fets que es produeixen i que no ens arriben perquè no hi ha l’oportuna denúncia. Doncs bé, 

l’any passat, l’any 2015, 12.790 dones –12.790– van presentar una denúncia per algun tipus 

de violència: de gènere, masclista, relacionada amb l’explotació sexual... Dotze mil set-
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centes noranta. I a Catalunya, per fets de violència contra les dones, l’any passat, el cos de 

mossos d’esquadra va detenir, per tant volia posar en valor aquesta tasca, 5.282 homes. 

I la mateixa llei que ens dóna aquest instrument per actuar, a l’hora de manifestar cap on 

s’expressa la violència masclista ens dóna diversos exemples clars: les agressions sexuals, 

que van a l’alça, i ho hem de dir. Així com la majoria de modalitats delictives a Catalunya 

baixen, en els darrers cinc anys els fets delictius a Catalunya han baixat pràcticament el 10 

per cent, en aquests moments hi ha una tipologia delictiva, que són les agressions sexuals, 

que augmenten. Ens referim també a la mutilació genital femenina, que es dóna; a tot el risc, 

també, per intentar que aquesta mutilació, mitjançant viatges que es fan programats, no es 

faci; als matrimonis forçats, que el nou codi penal dóna nous instruments a tothom per fer-

hi front, i les víctimes també són víctimes femenines; la violència derivada de conflictes 

armats, o bé, i acaba, la llei, la violència contra els drets sexuals i reproductius i el tràfic i 

l’explotació sexual de dones i nenes.  

Amb aquest tràfic, al final, com deia molt bé l’inspector, en considerar la persona com a 

objecte, com a mercaderia, estem davant d’una forma d’esclavitud moderna. I ho hem de dir 

amb tota claredat. Darrere aquestes actuacions hi ha una esclavitud del segle XXI, una 

esclavitud que no ens pot deixar indiferents, que és la més gran de les conculcacions dels 

drets humans i que per tant requereix de tots nosaltres aquesta màxima activació, aquesta 

màxima col·laboració, i jo m’atreveixo també a reclamar el màxim d’instruments de 

col·laboració internacional que necessitem. 

M’hi he referit més d’una vegada: aquí hi ha una policia integral del país, una policia que és 

de proximitat. I és cert que encara avui, malauradament, moltes persones que han vingut... 

I ho deia molt bé la senyora Rosa Cendón abans: l’atenció que es dóna no és la mateixa a 

les persones víctimes d’aquí que a les persones que han vingut de tercers països. Però no 

perquè hi hagi una menor atenció per part dels cossos policials d’aquí, i evidentment per 

part de la policia integral del país, que són els mossos d’esquadra. No és per això. A vegades 

és per una desconfiança inicial de les persones que són víctimes, que tenen un record de 

l’actuació policial en altres països, en altres fronteres, que és un record que els dóna una 

certa distància que nosaltres, des del cos de mossos d’esquadra... Hi ha aquest esforç, que 

jo també vull reconèixer al comissari Trapero, de professionalitzar el cos de mossos 

d’esquadra, de professionalitzar-lo i de donar-hi sempre aquesta necessitat de cos obert, de 

cos proper, de cos que sigui capaç d’atraure també el màxim nombre de denúncies, perquè 

això ens permetrà realitzar el màxim nombre d’actuacions sempre. I aquesta estructuració, 

aquesta professionalitat, fa que hàgim de seguir impulsant sempre aquesta necessitat de 

donar resposta efectiva a aquestes modalitats criminals que es donen. Jo recordo la reforma 

que es va fer del codi penal en temes de justícia universal; actuacions en què cal que actuïn 
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els tribunals d’aquí encara que versin sobre actuacions delictives de fora, perquè atempten 

contra els drets humans. I aquest és un cas claríssim d’atemptat contra els drets humans en 

la forma d’esclavitud. 

Sé que anem molt malament de temps, presidenta, sé que hi ha persones que volen 

intervenir. Per tant, jo voldria simplement acabar aquesta intervenció agraint un cop més la 

bona feina que es fa, però sent conscients que encara és una modalitat delictiva, i ho deia 

l’inspector, en què encara tenim massa punts foscos per conèixer i per arribar-hi a fons. De 

tots depèn que aquests punts foscos ho siguin menys, i evidentment també depèn dels 

poders públics, de tots els qui hem de vetllar, en aquest cas el departament d’interior, per la 

seguretat de les persones. Perquè el que desitgem és una societat on aquest tipus 

d’actuacions, on aquest tipus de delictes, que són delictes de caràcter universal, tinguin 

realment la resposta adequada.  

I per fer-ho, i amb això acabo, també necessitem que el cos de mossos d’esquadra pugui 

participar activament en l’àmbit internacional. Creguem-nos-ho, això. És una policia integral, 

i el mateix estatut legitima el cos de mossos d’esquadra a participar activament en tot tipus 

de grups d’abast internacional on es tractin temes que afecten directament una societat que 

volem més convivencial i en què evidentment volem que aquesta discriminació de drets que 

afecta tan directament les dones, també en l’àmbit delictiu, no es produeixi. 

Res més i moltes gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, conseller. Obrim ara el debat, que serà moderat per la periodista Fàtima Llambrich. 

Em sembla que hi ha moltes preguntes. Per tant, demanaria que les respostes fossin breus, 

perquè, si no, no les podrem fer totes. I demano a la taula que les respostes, siguin breus, 

evidentment, perquè les preguntes ja estan fetes. 

La moderadora (Fàtima Llambrich, periodista) 

Bona tarda. La veritat és que es generarà debat, perquè totes dues ponències han suscitat 

moltes preguntes. Les agrupem en tres grans grups, perquè si no seria molt llarg: la 

protecció de la víctima; el treball que es fa en el país d’origen, però no entès este treball com 

a persecució del delicte, sinó treball amb les famílies i també amb les víctimes, i després hi 

ha una sèrie de preguntes que versen sobre l’explotació sexual, tot i que aquí tots dos 

ponents han dit que el tràfic de persones no és només explotació sexual. 

Les primeres, sobre protecció de la víctima. Pregunten quines mesures de protecció hi ha 

previstes en cas que sigui la mateixa víctima la que vagi a la policia a denunciar, o quins 

protocols hi hauria per protegir aquestes persones. 



Cicle Dones / 25 de juliol de 2016 

 

22 

Jo crec que són preguntes que podeu contestar tant l’inspector com la senyora Cendón. 

El cap de l’àrea central del crim organitzat dels mossos d’esquadra 

Aquesta situació és la que ens trobem menys vegades. Hi ha molt poques dones, o 

persones, víctimes del tràfic que vinguin a comissaria a denunciar. No s’hi atreveixen. Però 

quan vénen el primer que fem és aplicar la llei 19/94, de protecció de testimonis i perits en 

causes judicials. És una llei caduca, serveix per a un moment determinat del procediment. 

És a dir, mentre investiguem, abans que arribi el judici oral, sabem que aquesta persona té 

la seva identitat protegida amb un codi, amb un codi que no implica res. La filiació d’aquesta 

persona va al jutge en un sobre tancat. No la veuen, les parts. Ara bé, què diu la llei? Diu 

que, quan arribi el judici oral, si l’òrgan que ha d’enjudiciar allò creu oportú que les parts 

sàpiguen la identitat de la víctima té la potestat de decidir unilateralment, sobiranament, 

l’obertura del sobre i el lliurament de la filiació a les parts. La llei 19/94 és una llei caduca, 

no és d’aquesta època, s’ha de modificar. Per tant, podem protegir en aquest àmbit la víctima 

fins que arribi el judici oral. Però hem de dir a la víctima que quan arribi el judici oral és 

possible que el sobre s’hagi d’obrir. No podem enganyar-la. Mentrestant, què fem? Informar-

la d’això, i, comptant amb els serveis de Sicar Cat, entre altres organitzacions, tenim pisos 

d’acollida, tenim capacitat de traslladar la persona fora de l’àmbit de la comunitat autònoma, 

portar-la a una altra comunitat en què estigui el més separada possible de l’organització que 

l’ha tingut oprimida. 

Podria allargar-me molt més amb mesures. La presidenta ha demanat concreció i seré 

concret. 

Rosa Cendón  

Jo faré un resum: Hollywood ens ha fet molt de mal, en el sentit que això que veiem a les 

pel·lícules de canvi d’identitat, canvi de feina, canvi d’espai de treball... Torno al mateix: s’ha 

delegat aquesta funció a les organitzacions, que bàsicament estem formades en l’àmbit 

social. O sigui, no és que siguem tampoc expertes en seguretat i protecció, i és una feblesa 

important que té el sistema. 

És a dir, en aquests moments estan més protegides les dones que són víctimes en l’àmbit 

de la parella que no les dones que tenim en els nostres recursos, que tampoc saben molt 

bé de qui s’han de protegir. És a dir, parlem d’organitzacions en què pot haver-hi gent a la 

presó, amb presó provisional, però que envien ‘matons’, per dir-ho d’alguna manera, amb 

l’argot que s’utilitza, per amenaçar aquestes persones.  

Per tant, ens enfrontem a un tema molt seriós. I, certament, a banda d’aquesta part de la 

protecció, també és veritat que la llei de testimonis protegits no facilita tampoc la participació 
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de les dones en els judicis orals. Són les dones les que han d’avançar els diners per poder 

assistir al judici. Per tant, hi ha moltes mancances respecte a aquesta llei. Diguem que hem 

dipositat tota la responsabilitat tant en entitats com en la mateixa víctima. 

La moderadora 

En esta línia hi hauria també una reflexió que diu: “Cal respectar que la dona no denunciï 

fins que no es trobi amb la força necessària per fer-ho.” 

Preguntes amb referència a com se treballa, o com se pot treballar, i fins a quin punt s’hi pot 

arribar i què es pot fer, amb els països d’origen d’on són estes víctimes. Una vegada aquí 

s’ha destapat, diguem-ne, la problemàtica, les preguntes serien: què es pot fer amb les 

famílies que tenen allà, pel fet que l’inspector explicava el tema de coaccions que es pugui 

fer a estes famílies, i també quin treball es pot fer amb aquestes persones si tornen al seu 

país d’origen. 

El cap de l’àrea central del crim organitzat dels mossos d’esquadra 

Bé, és una resposta bastant complicada de fer. S’imaginen vostès a Benin City o a la capital 

de Nigèria una senyora que ha sortit d’una aldea... Com diem a la policia de Nigèria, per 

mitjà de no sé quins mecanismes de coordinació internacional –que sí que els sé, eh?, 

l’efectivitat dels quals m’atreveixo a...–, que protegeixin en una aldea que és en un lloc, o en 

un barri de la capital de Nigèria, o en una zona, en conflicte... Com se la protegeix de 

l’amenaça que significa haver de pagar el deute que ha contret? Aquest deute no s’acaba 

fins que no es paga. Com es fa, això? Quines garanties tenim que la policia, que és sobirana, 

competent en el territori d’origen, ho faci? No hi són, aquests mecanismes, malauradament. 

El que sí que fem cada vegada que hi ha una víctima identificada és advertir que  tenim una 

persona de tal procedència, de tal lloc, de tal territori, que la protegim aquí. Si podem 

identificar la família..., perquè és que a vegades no podem ni identificar la família, a vegades 

ni tan sols sabem d’on són.  

Llavors, la resposta a aquesta pregunta, malauradament, no és clara, no és diàfana. No té 

una resposta clara. 

Rosa Cendón  

Una de les coses que hem après al llarg d’aquests anys és que és un tema que no es pot 

treballar des de la ingenuïtat, i sobretot des de l’àmbit de les oenegés, en el sentit que molt 

sovint pensem que pel fet que pertanyem a una entitat social ja hi ha una confiança en qui 

despenja el telèfon, etcètera, no? 
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Llavors, és cert que tenim un repte, en les entitats. També és veritat que fem un esforç per 

conèixer entitats dels països d’origen per saber del cert amb qui treballem, perquè parlem 

del segon negoci més lucratiu del món en què hi ha immerses també entitats, policies, 

funcionaris públics i, evidentment, en molts casos, també les famílies. Per tant, això de donar 

per fet que podem parlar fins i tot amb els familiars... Tampoc tenim gaire clar si no hi han 

estat implicades, aquestes famílies, en molts casos. Per tant, és un dels temes que no ens 

permet tallar de soca-rel el problema.  

En tot cas, ens preocupa veure que ens arriben recentment persones de segona generació. 

És a dir que tenim les mares que han fet un procés i que veuen com les seves filles ja 

comencen a ser captades a Nigèria, en aquest cas, i sent traslladades per les rutes que 

s’utilitzen amb les persones refugiades, i moltes sabem que són en un centre d’atenció a 

Líbia o fins i tot ja a Itàlia sent explotades. I això sí que ens preocupa, veure aquesta situació 

d’esclavatge que es transmet generació rere generació. 

Però el que està clar és que el repte el tenim no solament a fer un esforç des d’aquí, sinó 

que és un esforç que hem de fer tota la comunitat internacional i plantejar-nos que aquest 

tema és un tema de tots. Desplaçar la problemàtica amb l’impuls de determinades polítiques 

no és combatre el tràfic d’éssers humans. 

La moderadora 

Dins el que és el tràfic d’éssers humans, les preguntes que heu fet que van dirigides a 

l’explotació sexual. Tres preguntes relacionades: què es fa amb este client, si han servit les 

mesures de sancionar el client de la prostitució, i pregunten si s’ataca prou este problema 

des d’esta línia. Això sí que seria més policial. 

El cap de l’àrea central del crim organitzat dels mossos d’esquadra 

Quan em referia a la demanda d’un bé... Mentre hi hagi una forta demanda, que ningú no 

s’enganyi, si l’estat no la pot garantir perquè és il·lícita hi ha una màfia que la proveeix. Que 

ningú no s’enganyi. Sempre ha estat així i sempre ho serà. Què vull dir, amb això? Que 

l’autèntica raó de ser d’aquestes tipologies és la demanda. Per tant, tot allò que es treballi 

contra la demanda, per disminuir la demanda, amb l’objectiu final d’eradicar la demanda... 

Com deia la Rosa, som realistes, no som inconscients. Totes les polítiques per reduir la 

demanda faran que disminueixi el nombre de persones víctimes del tràfic. 

L’última reforma del codi penal inclou per fi una penalització de la demanda quant a menors 

d’edat. Ja tenim la demanda penalitzada quant a menors d’edat. Una persona que demani 

favors sexuals d’una menor d’edat, remunerats, comet un delicte que la pot portar a la presó.  
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Jo crec que la demanda ha de seguir aquesta via: el càstig. Anar contra la demanda és 

l’única manera d’evitar-ho. O disminuir-ho, si més no. 

El conseller d’interior 

Jo aquí també voldria afegir que la resposta a la necessitat d’abaixar la demanda ha de venir 

acompanyada també d’una aplicació més rígida de les mateixes normatives, que moltes 

vegades hi són, però, després, en l’àmbit jurisprudencial es donen algunes sentències... 

Abans l’inspector n’ha llegit una, no?, que ve a temperar i dir: “Escolti’m, doncs, ben bé 

aquesta persona ja ha acceptat que vindria...” Escolti’m, estem davant de casos d’explotació 

de la persona, directament, de degradació d’aquesta persona, d’utilització de la persona, 

d’engany d’aquesta persona, que ha vingut, s’ha trobat amb una xarxa i té molta por. 

Jo volia posar també en evidència el factor de la por. Moltes vegades no es dirigeixen a les 

comissaries a denunciar, quan són víctimes directes d’aquesta explotació sexual, d’aquest 

tràfic, han estat objecte de tràfic pensant-se que venien per a un altre tipus d’activitat i es 

troben amb això, perquè són persones que tenen por, perquè darrere hi ha xarxes criminals 

que fan por. Hi ha màfies organitzades que..., realment saben, aquestes persones, que 

segons què puguin fer després pot tenir conseqüències, no únicament per a elles aquí, sinó 

per a les seves famílies allà.  

I, per tant, no és fàcil, la resposta, perquè són grups organitzats, grups criminals que fan 

necessària també aquesta màxima col·laboració internacional per intentar que no vagin a 

més. I, sobretot, que quan hi hagi actuacions judicials les sentències tinguin un grau de 

fermesa i d’exemplaritat que ajudin molt a dir: “No, no, això no és aïllat, això és un grup 

criminal.” Quan es diu “és un grup criminal” la pena llavors sí que és molt més alta sempre. 

Si anem sempre amb actuacions semicomprensives, llavors la resposta judicial no és 

l’adequada. Per tant, també entre tots hem d’intentar que aquestes eines que permet el codi 

penal s’apliquin amb tota la rotunditat. 

El cap de l’àrea central del crim organitzat dels mossos d’esquadra 

Un petit apunt. Deia la demanda. L’intermediari, el proxeneta, aquell que es lucra amb 

l’explotació sexual de la prostituta; és aquí on rau l’autèntic benefici de l’explotació aliena. 

Està prohibit, el proxenetisme? Està tipificat com a delicte, el proxenetisme, en la legislació 

espanyola? Si és de menor, sí; si és de majors d’edat, també. Amb una sèrie de 

condicionants que s’han de provar tots i cada un.  Les dificultats probatòries són 

elevadíssimes. A la pràctica, costa molt provar que una persona es lucra de la prostitució 

aliena, si és explotada o determinada. És molt difícil. Què vol dir, explotar i determinar? 

La moderadora 
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Potser també seria interessant veure-ho des de l’altre punt de vista, no? Rosa? 

Rosa Cendón  

Bé, una mica en relació amb l’altra intervenció. O sigui, el repte el tenim en l’àmbit 

internacional. Desplaçar la demanda, per mi, no significa haver guanyat la lluita, en aquest 

cas. Jo penso que el problema que tenim bàsicament és que ara tots els països adopten 

mesures una mica per lliure, no hi ha una posició ferma en aquest cas de la Unió Europea, 

i el que podem fer és desplaçar aquesta demanda, però això no vol dir haver reduït les 

situacions de tràfic. 

Em preocupen les polítiques de desplaçament de la demanda i també de la invisibilitat, en 

el sentit que és veritat que ens pot incomodar veure persones en règim d’esclavatge al 

carrer, però ens hauria de preocupar també que siguin en espais tancats. I penso que 

adoptem de vegades algunes mesures per calmar les nostres consciències, no? El que no 

veiem no existeix. I, llavors, si la línia de multar la demanda, de sancionar la demanda, va 

per aquí, jo no hi combrego, personalment.  

Em preocupa, tot i així, una demanda molt més àmplia en el sentit de l’explotació laboral, 

perquè majoritàriament tots en som encara més còmplices i no ens incomoda, i en aquest 

cas els intermediaris..., parlem d’empreses també del país, en molts casos. 

Llavors, en aquest sentit sí que demanaria sobretot que hi hagi una visió molt global del que 

és el tràfic d’éssers humans, perquè si anem treballant per parcel·les no ens serveix. O sigui, 

no és el fet d’explotar sexualment una persona. És el fet d’explotar, ja sigui en l’àmbit laboral 

o en altres manifestacions. I en això sí que el repte que tenim com a país segurament va 

molt lligat a les nostres polítiques en educació pel desenvolupament, per entendre que, 

d’alguna manera, ens fem còmplices de qualsevol tipus de demanda..., no solament de 

serveis sexuals. 

La moderadora 

Seguint amb esta línia, un dels assistents es pregunta per què és tan difícil seguir el camí 

obert per la legislació sueca, que esta persona considera que ha tingut un veritable èxit. Es 

pronuncia sobre la legislació sueca? 

Rosa Cendón  

Bé, pel poc que conec, perquè tampoc sóc cap experta en aquest tema, sí que és cert que 

si parléssim amb els companys de Noruega ens parlarien d’aquest desplaçament de la 

demanda i de com les xarxes criminals busquen contínuament els buits que tenim en l’àmbit 

jurídic per poder igualment explotar. Parlem de gent que ofereix els seus serveis sexuals en 

aigües internacionals precisament perquè la policia no les pugui perseguir tan fàcilment. Per 
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tant, les escletxes que tenen els nostres sistemes són molt estudiades per part de les xarxes 

criminals. 

I hi afegiria que els traficants no sempre són persones estrangeres. Ho dic perquè sovint en 

els mitjans de comunicació parlem de les màfies nigerianes, xineses, de l’Europa de l’est, 

etcètera. Però quan veiem les estadístiques dels principals detinguts veiem que la segona 

nacionalitat són espanyols. Per tant, és important entendre que el fenomen està més 

instaurat del que ens sembla i que malgrat que hi hagi polítiques amb què sembla que 

puguem ser molt durs el problema el tenim a casa. O sigui, no són els de fora. Ho dic perquè 

depèn de quins titulars fan molt mal, en aquest sentit, i no ens ajuden a veure que és un 

problema molt cultural i molt arrelat. 

El conseller d’interior 

Estic totalment d’acord amb això que diu la Rosa, i els en posaré un exemple que ens hauria 

de fer posar vermells a tots. Jo recordo, en la meva etapa prèvia de legislador a les Corts 

Generals, que no ens en sortíem de cap manera, amb la regulació penal de la prostitució. 

Hi va haver propostes a l’estil dels països nòrdics que aquí no van prosperar. Però, llavors, 

davant del fet de dir: “Escolta’m, és que no es pot admetre, el que veiem com a societat” 

se’ns va ocórrer regular aquest tema en l’àmbit de la seguretat viària. De quina manera? 

Doncs dient que posava en risc la seguretat viària el fet que en determinades rotondes o a 

les andanes de les carreteres hi pogués haver persones instal·lades amb para-sols i cadires, 

que tots sabem el que és, i, ja que per la via penal no era possible, a l’últim es va intentar 

sancionar administrativament els cotxes que s’hi aturaven, o bé les persones que es 

posaven en la proximitat de la via pública. I això és un acte d’hipocresia legislativa enorme 

–és un acte d’hipocresia legislativa enorme. O resolem el tema des d’un punt de vista 

claríssim... Haver d’anar buscant escletxes en l’àmbit de les sancions administratives a 

veure si per aquí sí que es pot avançar crec que, mirat des d’un punt de vista de societat 

avançada, no diu gaire a favor del que voldríem que fos l’ordenament jurídic. Però els explico 

aquest exemple perquè el vaig viure directament, i per aquesta via indirecta sí que es va 

admetre, però en canvi per la via penal, no. 

La moderadora 

Doncs, ja per acabar, l’última pregunta..., seria una manera també de sortir del que és 

l’explotació sexual i incloure-ho en tot el tràfic de persones. Hi ha dues persones aquí a la 

sala que es pregunten què es fa per portar tot este coneixement a les organitzacions de 

base, perquè arribi això a l’àmbit de l’educació, a l’àmbit sanitari, perquè també puguin ser 

agents de prevenció.  

Rosa Cendón  
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Bé, jo em demano per què sempre ens toca fer tàndem amb el conseller, o la conselleria, 

d’interior, perquè trobo a faltar altres conselleries, com per exemple la d’afers socials, la de 

justícia... És a dir, molts dels instruments que tenim estan signats per gairebé totes les 

conselleries, però després és cert que a l’hora de la veritat sempre fem tàndem, sempre fem 

parella, amb els mossos d’esquadra, que ja ens va bé, però jo em demano fins a quin punt 

arriben, els missatges, perquè després trobo a faltar altres persones, no? I, certament, 

aquesta és l’assignatura. O sigui, malgrat que jo crec que fem un esforç importantíssim des 

de les organitzacions, de reunir-nos, de participar en moltíssims espais que existeixen arreu 

del territori per parlar sobre aquesta realitat, al final a Catalunya fem l’opció de veure que 

això només és un delicte, i que per tant només va amb els mossos d’esquadra, aquest tema. 

I per mi un dels reptes principals que tenim és entendre que és un fenomen transversal, que 

afecta moltíssims càrrecs polítics i moltíssimes de les nostres estructures. I tot i així sempre 

acabem reduint aquesta visió al fet delictiu, i jo veig que aquest tema ha estat molt ben 

impulsat des d’interior, però trobo a faltar altres empentes, en aquest sentit. I, bé, crec que 

és la resposta. Ens falta la conselleria d’educació, la d’afers socials, la de justícia... Ens hi 

falten moltes persones, avui, en aquesta sala. 

El conseller d’interior 

Jo, també en això, si m’ho permet, presidenta, vull donar la raó a la Rosa, però vull defensar 

el govern. O sigui, dono la raó a la Rosa, però vull defensar el govern. Perquè avui els 

convocats érem el departament d’interior, però em consta que al llarg d’aquest cicle que s’ha 

iniciat, i és la tercera sessió, passaran pràcticament tots els consellers del govern. I es fa 

molta feina. 

Però sí que vull coincidir amb la Rosa en un tema que ens passa també amb altres conflictes 

que patim al carrer, per exemple el ‘top manta’, o per exemple el que vam viure al barri de 

Gràcia en temes d’ocupacions. No són temes policials. L’àmbit policial actua al final, quan 

es donen uns fets que estan catalogats com a delictes i s’ha d’actuar. Però el problema no 

és policial. L’actuació policial és una conseqüència, però no és ni la causa ni el problema. 

Però hi ha de ser, també, eh? 

I volia posar en valor que, per exemple, hi ha la comissió de seguiment del protocol de 

protecció de les víctimes de tràfic d’éssers humans a Catalunya, que és un programa que 

coordina l’Institut Català de les Dones, i que existeix. I interior també hi participa, però aplega 

la majoria de departaments. Per tant, aquesta comissió de seguiment d’aquest protocol hi 

és i depèn de l’Institut Català de les Dones. 

La moderadora 
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Ha quedat alguna pregunta a l’aire, però n’hem intentat respondre el màxim possible. Jo 

crec que ja ens excedim de temps, perquè la temàtica ha suscitat interès. 

És una tranquil·litat, penso, també, el fet que s’hagi fet aquí, al Parlament de Catalunya. 

Perquè és evident que d’aquí no se n’havia de sortir amb una solució, però sí que hi ha la 

tranquil·litat que hi ha una voluntat, o es percep una voluntat, de visibilitzar este problema i 

que es pugui debatre en públic. 

Gràcies. 

La presidenta 

Bé, la responsable que avui aquí hi hagi el conseller d’interior sóc jo. Però el conseller ja ha 

dit que la voluntat, l’objectiu, d’aquest cicle, precisament, és tractar del desenvolupament 

d’aquestes polítiques d’una manera transversal i d’una manera integral. I, per tant, també, 

com ha dit el conseller, per aquí passaran totes les conselleries. Avui ha vingut el conseller 

d’interior i el setembre vindrà la consellera d’ensenyament. I, per tant, us convido a venir i 

fer aquestes preguntes. Aquesta és la tercera sessió d’aquest cicle, però hi passaran 

absolutament totes les conselleries. I estic d’acord que és un tema, aquest, com molts 

d’altres de què hem tractat, molt transversal. Quan vam parlar del paper de la dona en la 

política a la segona sessió, només hi havia una consellera i també vam veure que n’hi 

faltaven. A la primera sessió va venir la consellera de treball, afers socials i famílies, i també 

vam dir: “Aquí hi faltarien, perquè és un tema transversal, els consellers d’ensenyament i de 

salut.” És a dir, la idea és fer que en aquest cicle, que és transversal, vinguin tots i que es 

pugui preguntar sobre tot.  

Ara, l’objectiu? Evidentment, l’objectiu és, d’alguna manera, la llei. Com fem efectiva i real 

aquesta igualtat entre homes i dones. I, per tant, ho volem tractar d’una manera integral, 

global, transversal, des de totes les conselleries. I convido les associacions de dones, 

absolutament totes les persones que avui sou aquí, a venir el setembre, que hi haurà la 

propera sessió, que serà amb la consellera d’ensenyament, i a totes les altres que farem, 

perquè feu qualsevol d’aquestes preguntes d’aquest tema que us interessa. I en tot cas 

també convido la vostra associació a venir. Com tu molt bé dius, mai –mai– cap política es 

pot fer des d’una sola conselleria. Cap ni una. Aquesta potser menys que cap, però cap ni 

una. La política, les conselleries, s’han d’entendre d’una manera global i transversal, perquè 

no afecta només un aspecte de la vida d’una persona. Són molts aspectes. I avui hem tractat 

més aviat d’aquest tema repressiu, per dir-ho d’alguna manera, o preventiu, però no des del 

punt de vista de l’ensenyament, que evidentment és bàsic, ni del tema salut, que també és 

molt important, ni del tema justícia. S’hauria de tractar des de tots.  
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Nosaltres hem dissenyat aquest cicle perquè vinguin totes les conselleries i el puguem fer 

durant tot un any. Tenim una època molt llarga de reflexió i per veure com podem aconseguir 

l’objectiu, que és que el nostre país sigui un país sense discriminacions de cap mena, no?, 

i la de gènere és la més important. Aquest és l’objectiu: treballar per aquest país millor, 

sense cap mena de discriminació. 

Vull donar les gràcies al conseller, al senyor Rodríguez, a la senyora Cendón, a la senyora 

Fàtima Llambrich, la moderadora, i a totes les persones que ens heu acompanyat. Us vull 

donar les gràcies perquè sessió rere sessió veniu, ens acompanyeu, i us demano que 

després del parèntesi de l’agost ens tornem a trobar el mes de setembre. 

Moltes gràcies. 

 

 

 

 


