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RESUM 
La finalitat del present treball és analitzar les necessitats de joves menors migrants i 
supervivents de tràfic amb fins d’explotació sexual -TFES- que han estat en situació de tutela 
per la DGAIA en l’assoliment de la majoria d’edat,  i la resposta institucional que en dóna el 
sistema de protecció públic de la Generalitat de Catalunya - DGAIA/ASJTET-, per tal de 
realitzar una proposta d’accions de millora en el sistema de l’atenció a aquestes joves. 
Aquesta relació, s’ha analitzat tenint en compte la perspectiva interseccional i decolonial 
com a premisses teòriques i metodològiques que veuen el subjecte en la seva totalitat 
tenint en compte totes les seves facetes. Així mateix, la recerca està realitzada des d’un 
enfocament qualitatiu amb un anàlisis de les dades inductiu i èmic on hi ha participat 5 joves 
supervivents de TFES i 4 professionals del 3r sector que treballen en projectes que atenen 
a dites joves. 
 

PARAULES CLAU 
Joves supervivents de tràfic amb fins explotació sexual, interseccionalitat, DGAIA-ASJTET, 
infància migrant en risc, maltractament institucional. 

 

 

ABRSTACT 
The aim of this paper is to analyse the needs of young minor migrants and survivors of 
trafficking for sexual exploitation -TFSE- who have been under the guardianship of the 
DGAIA when they come of age, and the institutional response provided by the public 
protection system of the Generalitat de Catalunya -DGAIA / ASJTET-, in order to make a 
proposal for actions to improve the system of care for these young people. This relationship 
has been analysed taking into account the intersectional and decolonial perspective as 
theoretical and methodological premises that see the subject as a whole, taking into 
account all its aspects. Likewise, the research has been carried out from a qualitative 
approach with an inductive and emic analysis of the data, in which 5 young survivors of TFSE 
and 4 professionals from the 3rd sector who work in projects that attend to these young 
people have participated. 
 
KEY WORDS 
Young survivors of trafficking for sexual exploitation, intersectionality, DGAIA-ASJTET, 
young minor migrants at risk, institutional abuse. 
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1. Justificació i posicionament personal  

En tant que més sé qui sóc i on sóc jo, sé qui són elles, i on estan. I què podem fer en conjunt. 

Sóc una persona blanca, de gènere femení, he nascut en un territori amb privilegis i drets. 

Mai m’han violat ni agredit físicament. També sé que he sigut de classe baixa, una 

adolescent i infant en exclusió social, he tingut carències i desproteccions, però alhora, sé 

del cert, que els privilegis que se m’han atorgat per on he nascut (junt amb un context sa 

on desenvolupar-me majoritàriament lliure de violències, i una estructura interna sòlida), 

m’han permès situar-me on sóc, tant a nivell personal, com a nivell professional. 

Penso que aquesta interseccionalitat de privilegis i opressions que he viscut, (doncs tot i 

que sempre hi ha una matriu de dominació, com defensava Hill Collins, es poden donar unes 

i altres alhora, depenent del com, l’on, el quan i el amb qui) m’han ensenyat, o m’han portat 

a tenir, una mirada cap a les altres des del respecte l’admiració, i sobretot des de 

l’aprenentatge de les alteritats i les capacitats d'agència de les persones, sense obviar la 

superioritat de classe que m’atorga per se el sistema imperant en la nostra societat. 

Elles, són joves, de gènere femení, raça negra, han nascut en territoris sense privilegis i 

carents de molts drets, de classe extremadament baixa, i que han sobreviscut a múltiples 

agressions físiques, psicològiques i sexuals.  

Alhora, són joves i adolescents a qui aquestes violències, no els han permès desenvolupar-

se com a persones en un context sa, positiu i enriquidor, doncs resideixen en un context on 

les conseqüències del colonialisme europeu del S.XIX al S.XX han estat devastadores i 

perduren a dia d’avui, doncs en un continent com és l’africà podem trobar nombrosos 

països que són espoliats per nacions desenvolupades. Tal i com podem veure en les dades 

que ens aporten informes com el “Honest Accounts 2017: How the world profits from 

Africa’s wealth” de Global Justice Now, la majoria de les empreses que extreuen la gran 

quantia de recursos naturals que té el continent africà són empreses estrangeres que 

causen que els beneficis dels seus recursos acabin fora del continent, tot contribuint a 
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l’augment de la pobresa a la majoria dels països africans, i alhora en gran mesura, a una de 

les causes i orígens que provoca tant l’explotació laboral infantil al continent africà, com 

l’emigració de la població africana cap a Europa. 

Elles, són joves que amb 14-15 anys van sentir (i tenir) la necessitat de fugir de casa seva, 

de la seva zona, del seu nucli, de la seva família, de les seves arrels… En aquesta fugida, han 

viscut en el veritable horror, que tal i com elles mateixes expressen, les ha matat per dins 

de manera literal: “He sentido estar muerta por dentro” (jove entrevistada participant de la 

present recerca). 

Tot i això, aquestes joves per voluntat pròpia (doncs la totalitat de les joves participants no 

van ser rescatades per cossos policials o ONG, sinó que van ser elles qui van poder escapar 

i sol·licitar ajuda i protecció) han pogut i sabut trobar un punt de fugida de la xarxa de tràfic 

amb fins d’explotació sexual (a partir d’ara TFES), encara que no sabessin cap a on. 

Aquestes joves en la seva adolescència, i tal i com elles mateixes expressen, han estat 

venudes, comprades, vexades, violades, explotades, traficades, maltractades, segrestades, 

amenaçades i transportades per xarxes de tràfic mafioses, però en certa manera, i segons 

la meva visió, també en té part de responsabilitat en aquests fets, un sistema polític estès 

a escala mundial que no assumeix les responsabilitats que té en aquesta situació. D’una 

banda, aparentment, condemna la violència i l’explotació de persones, però de l’altre, no 

crea ni disposa les lleis, recursos, ni mecanismes públics necessaris i suficients per a posar 

fi a la situació i reparar el gran d’any sofert per les persones que han estat i són 

víctimes/supervivents de tràfic de persones amb fins d’explotació, és a dir, l’esclavitud del 

S.XXI. 

En l’actualitat, i des de fa més de 5 anys, treballo acompanyant educativament i coordinant 

projectes en una entitat del 3r sector, dirigit a adolescents menors d’edat, joves i adultes 

(amb fills o sense) supervivents de TFES.  
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En tot aquest temps he pogut copsar les deficiències d’un sistema de protecció que a voltes 

desprotegeix. He pogut copsar la destrucció immensa que crea el TFES a les persones, i 

sobretot a adolescents. He pogut sentir i veure la força, energia, valentia i sinceritat 

d'aquestes persones en la lluita per la seva supervivència, però també he pogut viure, que 

tot i que les joves intentin i lluitin per a re apropiar-se de la seva vida, si no hi ha una bona 

estructura pública de protecció, seguretat, reparació i acompanyament psicoeducatiu, per 

aquestes joves, tornar-se a sentir persones amb dret a vida, és com demanar a un nadó que 

escali l’Himàlaia per si sol. I això, no passa per falta de capacitats de les joves, sinó per les 

afectacions psicoemocionals i socials que pateixen junt amb el poc acompanyament 

especialitzat que se’ls ofereix. 

Amb l’elaboració del present TFG, es pretén analitzar un servei públic específic, com és 

l’Àrea de suport al jove tutelat i extutelat (a partir d’ara ASJTET) integrat dins la Direcció 

general de la infància i adolescència (a partir d’ara DGAIA), en l’atenció que ofereixen a les 

joves supervivents de TFES que van ser tutelades. 

Des de l’ASJTET - DGAIA, s’ofereixen suficients recursos a les joves? Se’ls facilita la 

participació en la seva cartera de serveis i recursos públics? Disposen de professionals 

especialitzades en el TFES? Coneixen la realitat del TFES tan en menors com en majors 

d’edat? El seu enfocament metodològic és prou ampli, integrador i interseccional? Es 

senten les joves acompanyades per la DGAIA? Què passa amb les joves que no han pogut 

accedir als serveis de l’ASJTET? Han retornat a la xarxa de TFES? Si ho han fet, és 

responsabilitat de la jove haver retornat? 

Per intentar donar resposta a aquestes preguntes, en primer lloc es presentarà la realitat 

de les joves víctimes/supervivents de TFES: Qui i què són, què és el TFES, quines 

conseqüències té ser víctima de TFES i si tenen les mateixes necessitats que altres joves que 

han estat tutelades. 

En segon lloc, s’explicarà què és l’ASJTET i es detallaran els serveis que ofereixen a les joves 

extutelades de 16 a 21 anys, així com quin és el seu funcionaments. 
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En tercer terme, s’exposen les perspectives teòriques - interseccional i decolonial-  des d’on 

situarem la mirada i enfocament d'anàlisi crític del servei. 

En quart lloc, es presenta la metodologia emprada en la confecció del present TFG, posant 

èmfasi en l’exposat per Cubillos (2015, p.131) “La teoría feminista de la interseccionalidad, 

de la mano de las teorías feministas postcoloniales, alerta sobre los riesgos de la 

colonización discursiva y de la objetivación de las mujeres representadas como subalternas 

en el marco de la investigación”, és a dir, no es presenta la persona que ha participat en 

l’estudi, com un objecte passiu a ser observat, sinó com un subjecte actiu i participatiu capaç 

de crear coneixements. 

En cinquè lloc, analitzarem les entrevistes realitzades a les joves i als professional que les 

acompanyen,  i es presentaran els resultats de la discussió de l’anàlisi i la informació de la 

realitat extreta de les entrevistes confrontada amb la teoria creada fins a dia d’avui. 

I en setè i últim terme, en forma de conclusions finals, s’exposaran unes recomanacions i 

propostes d’acció i millora dels serveis de l’ASJTET-DGAIA, així com unes reflexions finals 

del paper de l’educació social en l’acompanyament de la capacitat d’agència de les 

supervivents, sense caure en pràctiques re-victimitzadores.  
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2. Joves que han viscut una situació de tràfic amb fins d’explotació sexual  

2.1. Subjecte col·lectiu 

2.1.1 Des d’on analitzo el perfil de les joves subjectes de l’estudi 

Al llarg de la confecció del present TFG he reflexionat molt vers els conceptes VÍCTIMA, 

SOBREVIURE, SUPERVIVENT, i SUBJECTE. En determinats moments emprava la paraula 

víctima, en d’altres supervivent, en moltes ocasions pensava a les joves com a persones que 

han sobreviscut una situació, i en general, he interaccionat amb elles com a subjectes amb 

una història de vida de qui aprendre a com ser una professional vàlida per acompanyar a 

persones que han viscut situacions semblants a les d’elles. 

Personalment, entenc el concepte víctima com aquella persona que ha viscut una situació 

de maltractament o de perjudici cap a la seva persona; sobreviure com l’acte de no morir 

en una situació de perill en condició de víctima; supervivent com aquella persona que ha 

sobreviscut un succés i l’ha pogut superar; i subjecte quan la persona que ha superat un 

trauma, l’ha pogut reparar i pot viure i ser, independentment del que la convertí en víctima.  

En més d’una ocasió, i plantejant-me el fet de no re-victimitzar a una persona, he intentat 

no emprar el concepte víctima, però com diu Monroy, M. (2019) “si no hay víctima, no hay 

nada que denunciar porque no hay agresión, ni hay agresor (...), otra cosa es qué papel 

deben de tener las víctimas y que la categoría víctima debe de tener un tiempo y espacio 

concreto”, alhora la mateixa autora defensa que “No se pueden entender las vidas de estas 

mujeres y reconocer todo su valor sin conocer los obstáculos y las violencias que superaron, 

aunque parece ser que nos gustan más los relatos de heroicidades que de realidades.”  

Les 5 joves que han participat de l’estudi, són dones de 18 a 22 anys, són Nigerianes i 

Ghaneses, han viscut una situació de tràfic amb fins d’explotació sexual, provenen de 

famílies pobres, van iniciar la realització d’un procés migratori a l’edat dels 14-15 anys d’alt 

risc on van viure-hi: vexacions, violacions sexuals, multiviolències, restriccions d’aigua i 
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menjar, insalubritat…, han estat tutelades per la DGAIA quan eren menors d’edat i residien 

a Catalunya, i possiblement comparteixen més categories d’opressions. Alhora, totes elles 

són víctimes, han sobreviscut, són supervivents i són subjectes. 

En un inici, òbviament, han estat víctimes i sobrevivents, ja que han viscut una situació de 

TFES i no han mort en el transcurs de la vivència. Posteriorment, en el moment que les joves 

han sortit [físicament] de la xarxa de tràfic i ja no estan transitant la situació d’explotació 

sexual, i es desvinculen [físicament] d’un victimari, ja han transcendit el rol de víctima, i han 

començat a transitar la supervivència, doncs han pogut vincular-se a algun servei social i 

han iniciat un procés de recuperació, encaminant-se a poder recuperar les rendes de la seva 

vida. 

Tot i això, que hagin deixat de ser víctimes de la xarxa de TFES, i que es trobin en una situació 

de supervivència, no vol dir que alhora, no puguin ser víctimes d’altres opressions, i/o 

situacions de vulneracions dels seus drets, doncs el sentit de la investigació és saber si les 

institucions públiques posen els serveis necessaris per a que les joves puguin reparar el 

dolor i el dany sofert. 

Per tot, al llarg del present TFG, les joves seran considerades amb l’estatut de supervivents 

de TFES, però en l’anàlisi dels serveis públics de l’ASJTET on s’analitzarà el grau de 

responsabilitat en el revertir del dany sofert per aquestes joves adolescents, es podrà 

considerar que les joves poden ser de nou, víctimes. 

2.1.2 Què és el tràfic de persones amb fins d’explotació (sexual)? 

El tràfic de persones amb fins d’explotació [sexual] (en castellà trata i en anglès trafficking), 

és, segons declara el protocol de Palermo: 

“«la captació, el transport, el trasllat, l’acolliment o la recepció de persones, recorrent a 
l’amenaça o a l’ús de la força o altres formes de coacció, al rapte, al frau, a l’engany, a l’abús 
de poder o d’una situació de vulnerabilitat o a la concessió o recepció de pagaments o 
beneficis per obtenir el consentiment d’una persona que tingui autoritat sobre una altra, 
amb finalitats d’explotació. Aquesta explotació inclou, com a mínim, l’explotació de la 
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prostitució aliena o altres formes d’explotació sexual, els treballs o els serveis forçats, 
l’esclavatge o les pràctiques anàlogues a l’esclavatge, la servitud o l’extracció d’òrgans».” 

Tal i com es recull de manera transversal en el Pla Integral de lluita contra el tràfic de dones 

i nenes amb fins d'explotació sexual (2015-2018), el tràfic d'éssers humans és la forma 

d'esclavitud més greu del nostre temps i una violació profunda, flagrant i de difícil reparació 

dels drets humans, la qual requereix un compromís social estable. És, així mateix, segons 

refereix el citat Pla Integral, una forma de violència de gènere que afecta primordialment a 

dones i nenes, constituint aquestes el 90% de la població traficada amb fins d'explotació 

sexual, situació que pot incloure simultàniament l'ocurrència de matrimonis simulats o 

forçats, la mendicitat, la servitud … 

El tràfic amb fins d’explotació, no es pot entendre com un succés puntual, sinó que s’ha de 

visualitzar i afrontar com un fenomen a escala mundial, que afecta a la majoria de països 

del món, ja sigui com a països d’origen de les víctimes, de trànsit de les víctimes, o receptors 

de les víctimes, absolutament tots els països hi tenen responsabilitats.  

A l’informe elaborat per l'ONG Moviment per la Pau -MPDL- en el context d'un projecte 

transnacional sobre el intercanvi de bones pràctiques elaborat l’any 2018, exposen que: 

“Segons Nacions Unides, Espanya es troba entre els principals països de destinació de dones 
víctimes de tràfic amb fins d'explotació sexual, encara que juga també un paper important 
com a país de trànsit. Si bé hi ha poques dades fiables sobre el nombre de víctimes de tràfic 
amb fins d'explotació sexual a Espanya, les proves indiquen que les víctimes són dones, 
d'entre 18 i 25 anys, originàries principalment del Brasil, Colòmbia, Equador, Nigèria, 
Ucraïna, Rússia i Romania. El percentatge de dones nigerianes, en relació amb altres 
nacionalitats, és superior a l'65% (212 de 323 dones víctimes de tràfic el 2016 eren 
nigerianes). (...) Segons el Centre Espanyol d'Intel·ligència contra el Crim Organitzat, el 2010 
es van identificar 436 dones en situació de risc, però només 51 d'elles van ser identificades 
com a víctimes de tracta amb fins d'explotació sexual”(p.6) 

En articles de diversos diaris estatals com El Mundo o el País, recullen en entrevistes a 

investigadors dels cossos policials espanyols, com és el comissari José Ángel González, cap 

de la Brigada Central de Trata de Seres Humanos de la Policia espanyola, afirmacions tals 

com:  
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“el negocio de la trata mueve en torno a cinco millones de euros al día. En Europa son 2.280 

millones de dólares, y 32.000 millones a nivel mundial (...) 12 millones de personas en 160 

países son víctimas de trata, el 62% de ellas son destinadas a la explotación sexual, de las 

cuales un 80% son mujeres y un 12% son niñas" (El Mundo, 7 agost 2019 ), i “En 2017, la 

Policía identificó a 13.000 mujeres de las que, al menos el 80%, eran explotadas 

sexualmente, según los últimos datos policiales (...) No obstante, la Policía asegura que las 

13.000 mujeres identificadas en 2017 “son solo un tercio de la realidad” de esta lacra, la más 

evidente y visible. “Luego están”, subrayan, “los pisos e Internet, por ejemplo”. (El País, 18 

octubre 2018) 

Tal i com podem llegir a l‘informe GLOBAL REPORT ON TRAFFICKING IN PERSONS 2018 de 

l’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte -UNODC-: 

“La majoria de les víctimes de tràfic per explotació detectades a tot el món són dones; 
principalment dones adultes, però també cada vegada més noies. La gran majoria de 
víctimes ho és per explotació sexual, on també hi predominen les dones (68%), mentre que 
les noies representen un 26%. (...) La majoria dels casos denunciats a l’UNODC estaven 
relacionades amb el tràfic per explotació sexual. En tots aquests casos, els traficants 
controlaven a les víctimes i les obligaven a lliurar-los-hi la totalitat o una part important dels 
seus beneficis. També utilitzaven altres mètodes d’extorsió/amenaça, com ara imposar 
grans "deutes" quan les víctimes havien realitzat un trajecte migratori cap al seu lloc 
d'explotació [en concepte de despeses de viatge i desplaçament podent arribar aquestes a 
quanties de 50.000€]; imposant "multes" per una sèrie de males conductes insignificants o 
inventades, i/o obligant a les dones a mantenir relacions sexuals comercials als carrers per 
pagar una quota diària pel «dret» a ocupar a ubicació particulars (p.10-39) 

Segons l'informe de l'OIT de 2014, el tràfic de persones obté uns beneficis anuals 

d'aproximadament 150.000 milions de dòlars a l'any per als traficants, dels quals 99.000 

milions de dòlars són per explotació sexual. Els estudis de l’OSCE demostren que l’explotació 

sexual pot generar un retorn econòmic als traficants de la inversió inicial feta, que oscil·la 

entre el 100% i el 1.000%. 

Tal i com apunta l’UNODC, el fenomen del tràfic amb fins d’explotació és un mercat/negoci 

al nivell del tràfic d’armes i al narcotràfic, arribant a generar i moure una gran quantia 
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econòmica a nivell mundial, fet que en certa manera, explica el perquè d’aquesta gran xacra 

en la nostra societat i el perquè està resultant tan difícil combatre-la i fulminar-la.  

2.1.3 Quines conseqüències a nivell psicoemocional causa? 

Les persones que han estat víctimes de TFES desenvolupen problemes a diversos nivells: 

emocional, conductual, relacional, sexual, de salut, de desenvolupament cognitiu… Alhora, 

si tenim en compte, que de les persones que estem parlant en el present TFG, són 

adolescents que van ser captades per la xarxa de tràfic als 15-16 anys d’edat aproximada en 

els seus països d’origen (Nigèria i Ghana), aquestes conseqüències han pogut veure’s 

augmentades a nivell exponencial, doncs en l’etapa de l’adolescència és quan formem la 

pròpia identitat, quan desenvolupem l’empatia, quan es conforma la nostra personalitat 

vers els altres, quan comencem a obrir-nos a la societat… 

Tal i com es recullen en articles i publicacions com: Mental health and human trafficking: 

responding to survivors’ needs (2017), Revalence and Risk of Violence and the Physical, 

Mental, and Sexual Health Problems Associated with Human Trafficking: Systematic Review 

(2012), Human trafficking: Understanding and addressing violence against women (2012), 

entre d’altres, les conseqüències d’haver sobreviscut al TFES poden perdurar tota la vida, 

no arribant a aconseguir una recuperació plena mai: 

“El tràfic d'éssers humans afecta a les víctimes en tots els aspectes de la vida. Cadascuna de 
les etapes del procés del tràfic pot comportar el maltractament i la violència física, sexual i 
psicològica, privacions i tortura, el consum obligat de substàncies, la manipulació, explotació 
econòmica i abusos en les condicions de treball i de vida. Contràriament a la majoria d’altres 
delictes violents, el tràfic sol comportar un traumatisme prolongat i repetit. La documentació 
i les investigacions descriuen situacions específiques d'abús d'homes, dones i nens en 
condicions d'explotació particulars, les lesions físiques a curt i llarg termini, les discapacitats 
i les morts que sobrevenen. Els fets traumàtics que experimenten les víctimes del tràfic 
inclouen: el trastorn posttraumàtic de l'estrès, la ansietat, depressió, alienació, 
desorientació, agressió i dificultats de concentració. Els estudis mostren que els traumes i 
les conseqüències, s'aguditzen durant el procés del trànsit i poden subsistir durant molt de 
temps després d'haver cessat l'explotació. Els i les infants víctimes del tràfic són 
especialment vulnerables a la mateixa, en raó de la seva edat, immaduresa i falta 
d'experiència; a pràctiques abusives que poden, per exemple, impedir el seu 
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desenvolupament físic; i a una victimització constant en raó dels vincles afectius i de 
dificultats de desenvolupament i d'ordre social. Pot resultar difícil a terceres persones 
comprendre el comportament de les víctimes del tràfic, a causa de la dificultat per a 
aquestes últimes de captar totalment el que els ha passat o de explicar-ho i discutir-ho amb 
altres persones. L'entorn pot percebre a les víctimes com a poc cooperatives, irritables, 
hostils, agressives, o ingrates, fins i tot amb els que les ajuden. S'ha observat que l'estigma 
propi de la seva condició de víctimes, les afecten de manera permanent i marcada en la seva 
vida, inclusivament en el trauma experimentat per cada víctima, i la possibilitat de el rebuig 
físic per la família i/o la comunitat. Les conseqüències a llarg termini del tràfic de persones 
en els individus són complexes i depenen de nombrosos factors, no es pot garantir la 
recuperació. Una altra possible conseqüència de l'experiència és que les víctimes tornen a 
ser l'objecte de victimització” (UNODC, 2012, p. 25-26) 

“Els estudis van informar d’una elevada prevalença de problemes de salut física, mental i 
sexual entre les dones que havien estat traficades i els símptomes de salut física que 
presentaven eren: mal de cap, mal d’esquena, mal d’estómac i memòria. Els estudis que 
van utilitzar eines de detecció per identificar el malestar mental van trobar nivells elevats 
d’ansietat (48,0% –97,7%), depressió (54,9% –100%) i trastorn d’estrès posttraumàtic 
(19,5% –77,0%). A més, els tres estudis que van examinar les associacions entre tràfic i salut 
suggereixen que una durada més llarga del tràfic es pot relacionar amb nivells més alts de 
trastorn mental i un major risc d'infecció pel VIH” (Siân Oram, Heidi Stöckl, Joanna Busza, 
Louise M. Howard, Cathy Zimmerman 2012) 

“Les investigacions de diversos països mostren que la depressió, l’ansietat, el trastorn 
d’estrès posttraumàtic (TEPT) i l’autolesió i l’intent de suïcidi són freqüents entre els 
supervivents en contacte amb els serveis de refugi (Ottisova et al, 2016). Oram et al (2016) 
van trobar que els símptomes de depressió, ansietat i TEPT van ser reportats pel 78% de 
les dones i el 40% dels homes supervivents. De la mateixa manera, un estudi de persones 
tractades a la subregió del Gran Mekong va trobar que el 61% dels homes i el 67% de les 
dones, així com el 57% dels nens, van informar de depressió probable (és a dir, símptomes 
indicatius de depressió mesurats per una eina de cribratge estandarditzada) i el 46% dels 
homes, el 44% de les dones i el 27% dels nens van informar que el TEPT és probable (Kiss et 
al, 2015). També s’ha detectat evidència de malalties mentals greus, inclosa 
l’esquizofrènia i els trastorns psicòtics, entre persones traficades en contacte amb serveis 
secundaris de salut mental a Anglaterra (Oram et al, 2015). L’estudi també va trobar un 
augment del risc d’ingrés psiquiàtric obligatori i una durada més llarga de l’ingrés 
psiquiàtric entre pacients amb tràfic versus pacients que no van ser traficats i que van 
coincidir per sexe, edat (dins dels 2 anys), diagnòstic, estat d’hospitalització al primer 
contacte i any de la majoria contacte recent. El set per cent dels pacients amb tràfic tenia 
antecedents d’ingrés psiquiàtric abans del tràfic.” (Sukran Altun, Melanie Abas, Cathy 
Zimmerman, Louise M. Howard, Sian Oram, 2017). 
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Quan una persona que ha viscut una situació de violència de qualsevol tipus, inicia un procés 

de recuperació emocional, de recuperació de la seva dignitat, integritat, llibertat de 

circulació i d’expressió.... que els hi han estat sostrets al llarg de la seva permanència a la 

xarxa de tràfic (i possiblement en el seu país d’origen i en l’arribada a Europa), i d’adquisició 

d’autonomia en un recurs d’atenció, protecció i acollida especialitzat, generalment, passarà 

per diverses fases dins el seu procés. Totes i cada una d’aquestes fases són de suma 

importància i estan fortament relacionades i connectades, doncs depenent de com es 

desenvolupin i assoleixin, la persona podrà anar avançant i reapropiant-se de la seva vida i 

en definitiva poder viure en llibertat sentint-se segura, autònoma i digne mereixedora de 

poder-ho fer. 

En conseqüència doncs, la jove, tot i poder (auto)responsabilitzar-se del seu procés de 

manera activa fent-se conscient de la seva capacitat d’agència, també necessitarà un 

acompanyament tècnic i professional socioeducatiu i terapèutic (que ha de partir d’un 

enfocament interseccional en l’abordatge dels casos per a la seva comprensió integral) 

especialitzat i enfocat en les seves necessitats pràctiques i estratègies, i amb uns temps 

particulars i individuals, que s’haurien de respectar per tal de no sotmetre a les joves a una 

revictimització, i poder portar a terme una tasca d’acompanyament i suport real i complert, 

per tal de no recaure com a professionals i com a institucions públiques, en una praxis de 

maltractament i abandonament institucional.  

2.1.4 Necessitats educatives diferencials respecte altres joves extutelades 

La totalitat de joves que han estat tutelades per la DGAIA tenen unes necessitats 

específiques i diferencials de les joves que han pogut mantenir una vida normalitzada i dins 

la seva unitat familiar, doncs han d’afrontar un bagatge vital complex, una situació 

d’emancipació obligatòria precoç i urgent, i que el nivell socioeconòmic que tenen és molt 

baix. 
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A tals, efectes, a Catalunya la DGAIA va crear l’Àrea de suport al jove tutelat i ex tutelat (a 

partir d’ara anomenat ASJTET), per tal de cobrir les carències que podien presentar aquests 

joves, i acompanyar-les en el seu procés cap a la plena autonomia. 

No és l’objectiu d’aquesta investigació, saber si la quantia de serveis i recursos establerts 

pot assumir la totalitat de les joves ex-tutelades, sinó, saber si aquest recursos tenen la 

capacitat de donar la resposta necessària a les especificitats d’algunes d’aquestes joves. 

Com s’ha pogut veure al llarg del punt anterior, les joves que han estat víctimes de TFES 

presenten un quadre psicològic i conductual altament complex, i per tant les necessitats 

que se’n deriven d’aquest també hauran ser concrets i especialitzats. 

En el Manual para la lucha contra la trata de personas (ONUDD, 2007) se’ns explica: 

“La vivència del tràfic pot originar la ruptura sistemàtica dels llaços bàsics i essencials amb 
la família, els amics i els sistemes religiosos i culturals, la destrucció de valors fonamentals 
al voltant de l'existència humana així com vergonya. També pot observar-se freqüentment 
l'existència de pertorbació per estrès posttraumàtic a conseqüència d'actes brutals com la 
tortura i la violació que han patit les víctimes. La manera d'una víctima de relacionar-se amb 
els altres, amb la comunitat en general o fins i tot amb persones revestides d'autoritat pot 
haver canviat radicalment, desembocant en un sentiment general de desconfiança cap als 
altres i por a entaular noves relacions. La capacitat de la víctima per llaços d'intimitat pot 
ser alterada, la pena molt profunda i la depressió abassegadora. Les estratègies 
d'intervenció i els programes d'assistència a les víctimes de tràfic s'han de basar en la 
comprensió de l'experiència psicològicament penosa soferta per les víctimes i la seva meta 
ha de ser facilitar el ple restabliment de les mateixes i la recuperació d'una vida normal. Cal 
assenyalar alguns dels elements bàsics del procés de recuperació, com són en particular: 
(1)Restabliment de la seguretat: si no es garanteix una sensació de seguretat no és molt el 
que pot aconseguir; (2)Promoció del domini del propi destí: el traficant ha procurat privar la 
víctima d'aquest domini, per fer progressos, les estratègies han de procurar donar a les 
persones el major domini possible sobre el procés de recuperació. (3)Restabliment dels 
llaços i vincles amb els altres: el repte fonamental per al personal d'assistència és perseguir 
en la seva actuació les mires d'ajudar, donar i agradar de manera que permeti restablir els 
vincles i les víctimes puguin començar a comprendre que hi ha altres persones en la 
comunitat disposades a donar-los empara; (4)Restabliment del significat i sentit de la 
pròpia existència així com de la dignitat personal i el respecte de si mateix” (ONUDD, p.162). 
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Per aquests motius, i per poder fer front a les necessitats concretes de les joves, és necessari 

pensar els serveis des de les múltiples opressions que han viscut les joves. Alhora, és 

important, entendre la gran importància de comptar amb professional especialitzat en la 

temàtica del tràfic de persones amb fins d’explotació, doncs si es pretén que aquestes joves 

puguin assumir amb de manera satisfactòria els requisits dels serveis generalistes que no 

tenen en compte les necessitats concretes d’atenció psicoeducativa que presenten dites 

joves, pot provocar potencia el sentiment de fracàs i frustració d’aquestes joves, no 

facilitant la recuperació i reparació del dany sofert, caient en el perill de provocar de nou 

una situació on les joves tornin a ser víctimes.  

2.2 Revisió bibliogràfica respecte el Tràfic amb fins d’explotació sexual de menors 

migrats tutelades i ex-tutelades  

Si cerquem estudis o investigacions anteriors que abordin la relació entre les joves 

supervivents de TFES ex-tutelades i els serveis de l’ASJTET, no n’hem trobat cap. 

En general, trobar estudis a l'àrea de Catalunya o de l’Estat espanyol vers la realitat de les 

joves menors d’edat o que compleixen la majoria d’edat i que han estat víctimes de TFES, 

és altament complex, sembla un col·lectiu inexistent. Si que es poden llegir informes i 

investigacions respecte joves ex-tutelats sense referents familiars al territori (en la seva 

majoria enfocats a nois, no a noies) i el serveis que posa la DGAIA al seu abast. 

D’altra banda, també podem trobar estudis, investigacions i informes respecte les persones 

víctimes/supervivents de TFES, però aquests no estan enfocats a menors d’edat o a joves 

que han estat explotades essent menors d’edat, o en el delicat moment del traspàs de 

minoria-majoria d’edat. 

Preguntar-se on són les joves supervivents o víctimes de TFES al nostre territori, no és la 

finalitat d’aquest TFG, però si que, en el transcurs de la realització, sorgeix aquest 

interrogant que m’agradaria deixar a l’aire per tal que sigui entomat en un futur (pròxim), 

doncs la mateixa pregunta convida a plantejar-nos respecte les identificacions i deteccions 
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d’aquestes joves, doncs múltiples estudis internacionals exposats al llarg del present treball, 

ens parlen de dades alarmants respecte l’existència de menors víctimes TFES. 

Tal i com diu, l’únic estudi que he aconseguit localitzar que data del 2017 i que va ser 

realitzat per UNICEF: 

 “Somos conscientes de la dificultad de aproximarnos a un tema tan complejo y difícil; que 
es también una realidad extremadamente dolorosa. ¿Por qué, si es tan patente que los 
menores de edad están muy presentes en este negocio de explotación, a duras penas forman 
parte de las estadísticas o de los planes de lucha y protección frente a la trata?  
En España, como sucede a nivel global, uno de los mayores problemas a la hora de orientar 
las políticas y actuaciones para erradicar este fenómeno y proteger a las víctimas es la 
ausencia de datos realistas. En el caso de los menores de edad, además, ciertos factores 
hacen que éstos permanezcan todavía más ocultos. Por un lado, la prohibición expresa en 
nuestro ordenamiento jurídico de la prostitución de menores y la persecución policial a quien 
abusare de un menor de edad, convierte a estos adolescentes en una mercancía muy 
preciada pero peligrosa. Las víctimas de trata con fines de explotación sexual son encerradas 
en lugares de difícil acceso (pisos, clubs de alterne), hasta que cumplen la mayoría de edad, 
momento en el que empiezan a ser prostituidas también en las calles. Además, los 
problemas que se plantean a la hora de determinar la edad de los menores extranjeros por 
las autoridades hacen que víctimas sin documentación, necesitadas de una protección 
especial, sean tomadas por mayores de edad, con las consecuencias que ello implica. Algo 
parecido sucede con las víctimas menores de edad para la mendicidad o la comisión de 
delitos menores; pueden ser registradas como menores infractores en lugar de como 
víctimas. (...) No queremos ser temerarios extrapolando porcentajes para poder estimar el 
número aproximado de menores de edad que están siendo víctimas de trata en nuestro país. 
Pero a la luz de los datos que vamos conociendo, parece que las cifras oficiales (22 víctimas 
en el 2015 según el Ministerio del Interior y 48 según datos de Fiscalía) se quedan muy 
cortas. 
Tal y como establece el Protocolo de Menores Extranjeros no Acompañados, cuando se 
detecte un menor extranjero no acompañado que presente indicios de ser víctima de trata 
se le derivará a un “centro de protección de menores o, si así procede en atención a las 
exigencias de protección integral del menor, en centros de acogida de una  asociación, 
fundación u organización no gubernamental sin ánimo de lucro que disponga de los medios 
necesarios que garanticen su seguridad, recuperación física y psicológica, y la asistencia 
integral que requiera de Seres Humanos establece que los menores deben ser derivados a 
recursos especializados. Ahora bien, el Protocolo Marco de Protección de las Víctimas, no a 
centros de protección de menores. La razón principal es que los centros de protección de 
menores no están acomodados para acoger a las víctimas de trata, quienes presentan 
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peculiaridades y necesidades específicas. Ni por razón de su efectiva protección, ni por el 
tratamiento y acompañamiento que necesitan, estos centros no parecen ser la mejor 
solución para las menores víctimas de trata.” (p.17-32) 

El contingut tan valuós d’aquest informe, i l’absència d’informes i investigacions anteriors, 

mostren la imperant necessitat d’avançar en el camp de la investigació, la protecció, el 

coneixement i l’aproximació a una realitat que sembla inexistent, com és la de les menors i 

joves migrants a l’estat espanyol víctimes/supervivents de tràfic amb fins d’explotació, sigui 

quina sigui [sexual, laboral, mendicitat, extracció òrgans, matrimonis forçats...], perquè 

encara que la teoria i les dades públiques, sembla que ens diu que no n’hi ha, la praxis de la 

realitat, sembla que apunta en sentit contrari. 

2.3 Marc legal 

Les joves supervivents de TFES que participen del present estudi, són emparades per una 

doble via legal, d’una banda les empara la llei de protecció a la infància, doncs han estat 

tutelades, i d’altra banda, les empara la llei de lluita i protecció de tràfic de persones, doncs 

han estat víctimes d’aquestes circumstàncies. 

A primera vista, pot semblar que aquest fet representa una doble protecció i cobertura de 

serveis, i per tant, dites joves estan més que cobertes. La qüestió rau en si, el que 

emmarquen els protocols i lleis internacionals, són aplicades a l’estat espanyol i a Catalunya, 

i en el cas que existeixi una llei, com és la normativa (si la hi ha) que la desenvolupa, i en 

tercer lloc, s’ha de tenir en compte que tot hi que hi hagi una llei i normativa, no hi ha 

partida pressupostària ni serveis públics per aplicar realment el defensat per la llei. 

A l’annex1 es podran veure quines lleis emparen i vetllen per la protecció i acompanyament 

d’aquestes joves, tant a nivell internacional, com estatal, com català, tant en protecció a la 

infància, com en víctimes de tràfic. 
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3. Cartera de serveis de la DGAIA - ASJTET 1 

→ Què és  l’ASJTET? 

L’ASJTET és la unitat de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA) 

que ofereix als joves entre 16 i 21 atesos per la DGAIA, o que ho han estat, suport tècnic i 

educatiu en els àmbits d’habitatge, inserció laboral, suport psicològic i suport econòmic i 

jurídic, amb l’objectiu que assoleixin una plena inserció social i laboral en una situació 

d’autonomia i emancipació. 

Aquest Programa de suport a l’emancipació consta del seguiment personalitzat d’un jove 

per part d’un professional referent i durant un període determinat de temps. Tota la 

intervenció es recull en el Pla de Treball Individual (PTI) que marcarà un camí cap a la 

progressiva integració social i laboral, la seva independència i autonomia, entesa aquesta 

última com la capacitat del jove per desenvolupar la seva vida quotidiana sense la necessitat 

de la intervenció dels serveis especialitzats. Es pretendrà que del jove afronti el seu futur 

com a persona adulta amb suficients garanties i reduir al màxim el nivell de risc de no assolir 

una plena integració social. 

→ Quins objectius es marquen des del servei? 

L’objectiu és col·laborar en el procés maduratiu del jove mitjançant un Programa de suport 

a l’emancipació i a l’autonomia, basat en l’acompanyament, la motivació, l’assessorament, 

l’orientació i formació amb una intervenció individualitzada. 

→ Quins serveis-programes ofereixen? 

1. Programa d’habitatge 

El programa d'habitatge ofereix vivenda temporal al jovent, com a mitjà i suport al seu 

creixement i inclusió social amb total independència, mitjançant els Serveis socials 

                                                
1 Tota la informació que s’exposa en aquest punt ha estat extreta de la plana web oficial de la generalitat de Catalunya DGAIA-
ASJTET, i de les memòries d’activitats públiques que presenten, sense entrar a valorar si tot allò exposat és coincident amb 
la realitat viscuda per els i les joves en l’accés (o falta d’aquest) i l’ús d’aquest serveis. 
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especialitzats, recollits a la Cartera de Serveis, a l’apartat d’Infància, adolescència i joventut. 

La cartera recull 3 tipus de serveis destinats a aquest programa: 

● Servei de pis assistit per a joves majors de 18 anys 

● Servei de residència o pisos per a joves vinculats a programes d'inserció laboral 

● Servei d'Acompanyament Especialitzat a Joves Tutelats i Extutelats (SAEJ) 

Els serveis d'habitatge de l'ASJTET tenen com a objectiu principal afavorir el 

desenvolupament social, laboral, maduratiu, emocional i relacional de la persona jove, 

mitjançant l’acompanyament personal. No és un recurs únicament residencial ja que, a 

través de l'acompanyament i el seu projecte educatiu, l'apoderem per tal d'optimitzar el 

seu encaix social amb plena autonomia. 

2. Programa d’inserció sociolaboral “Via Laboral” 

Via Laboral, dins d’aquest marc de foment de l’autonomia, té com principal finalitat afavorir 

que el/la jove defineixi i executi el seu projecte professional, emmarcat dintre del seu 

projecte vital i de futur. Un procés de construcció de competència professional basat en la 

pràctica d’identificar, transferir i experimentar les competències tècniques, de base i 

transversals. Per aconseguir-ho, posa a l’abast dels joves totes les eines d’orientació 

professional i tots els recursos formatius o laborals de l’ASTET o de la xarxa normalitzada. 

3. Programa de suport econòmic 

L'objectiu d'aquest programa és proporcionar al jovent major d'edat extutelat, ingressos 

econòmics que els permetin desenvolupar el seu projecte d’emancipació de manera 

progressiva. Ofereix, doncs, la possibilitat de que aquests joves puguin accedir durant més 

temps a la formació superior o professional sense la pressió d’haver d’accedir a un lloc de 

treball a temps complert i poder millorar el seu estatus formatiu i personal. 

La prestació per al jovent extutelat, endegada a mitjans de l’any 2007 (Llei 13/2006 de 27 

de juliol de Prestacions Socials de Caràcter Econòmic i Decret 123/2007 de 29 de maig), té 

com a principal requisit la implicació de la pròpia persona interessada a través de 
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l’acceptació d’un Pla de Treball Individualitzat (PTI) que elabora el/la jove amb el/la 

professional de referència que l’ASJTET hi destina. La quantitat a percebre és l’Indicador de 

Renda Suficiència de Catalunya (663,98 €) i permet al/la jove obrir el camí vers la seva 

emancipació i aconseguir amb més rapidesa aquest objectiu. Els joves que han estat menys 

de 3 anys tutelats la podran rebre durant 6 mesos, i els/les joves que han estat 3 o més anys 

tutelades, la rebran 3 anys. 

4. Programa d’Acompanyament Jurídic 

L'acompanyament jurídic pot consistir en orientació, assessorament i gestions en relació a 

qualsevol qüestió jurídica que les persones joves tutelades i extutelades o els professionals 

que treballen amb ells plantegin. Els principals àmbits d'actuació en aquest seguiment 

individualitzat són: 

● Estrangeria: orientació respecte a la situació i possibilitats en cada cas, tramitació 

del passaport, documentació, autoritzacions, permisos de residència i treball, etc. 

Mediació amb els empresaris, gestors i altres agents. 

● Matèria penal: seguiment dels procediments penals per faltes o delictes, seguiment 

de l'execució i mesures judicials (tant quan els joves són els denunciants com quan 

són víctimes) i contacte amb els lletrats designats en cada cas. 

● Matèria civil: nacionalitat, incapacitacions i altres qüestions que afectin als majors 

d'edat extutelats. 

5. Programa de suport psicològic 

Aquest programa es va posar em marxa l’any 2002 amb l’objectiu d’oferir suport i orientació 

psicològics per tal de superar determinats episodis o circumstàncies amb un potencial 

traumàtic que puguin resultar bloquejadors per al seu futur desenvolupament i integració 

del jove. 
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→ Requisits i circuit per accedir als serveis: Presenten un perfil generalista de joves? 

Segons la informació que faciliten a la plana web de l’ASJTET, els joves que poden accedir a 

la cartera dels seus serveis i recursos són: 

● Joves atesos per la DGAIA i propers a assolir la majoria d’edat (de 16 a 18 anys) 

● Joves majors de 18 anys i menors de 21, que hagin estat atesos per la DGAIA 

En l’esquema següent, es pot veure el circuit que fa una jove per accedir als serveis de 

l’ASJTET. Es pot identificar que la comissió d’estudis i propostes (CEP), són els encarregats 

de valorar si la jove en qüestió s’ajusta al perfil per poder rebre els serveis, o no.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Esquema del circuit d'accés i procés  als serveis de l’ASJTET.  
Font: memòria 2018  de l’ASJTET 
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Segons es pot deduir del que es pot llegir a la memòria 2018 de l’ASJTET (doncs, amb 

claredat no s’ha pogut trobar reflectit enlloc), que el perfil de les joves adequat, és aquell 

on la jove està preparada per assumir un compromís respecte el seu PTI. I les joves, que pels 

motius que siguin, no ho estiguin, no tindran accés a dits serveis.  

 

→ A quantes joves s’han atès des de la DGAIA com a menors sense referents? I 

l’ASJTET quan han assolit la majoria d’edat? 

Les noies menors d’edat sense referents familiars que arriben a Catalunya, en un gran 

percentatge, concretament un 96,5%, provenen del continent africà (segons informe 

desembre 2019 DGAIA) i han entrat a l’estat espanyol de manera no regularitzada. Aquest 

fet implica que per arribar a la península han hagut de fer un viatge migratori d’alt risc 

(creuar fronteres entre països de manera il·legal, veure’s sotmeses a violacions, restriccions 

de menjar i aigua, violència física, explotacions per a exercir la mendicitat...).  

Així mateix, en un gran percentatge, són detectades entrant al circuit de protecció a la 

infància i adolescència de Catalunya quan ja tenen els 17 anys assolits (segons informe 

mensual de desembre 2019 de DGAIA, del total de 2208 nous casos arribats de joves 

migrants sense referents a territori, un 40% tenien 17 anys i un 34% tenien 16 anys). 

A la memòria 2018 de l’ASJTET també podem llegir com l’increment de joves estrangers no 

acompanyats que arriben a la DGAIA, ha tingut repercussió en el nombre de sol·licitud 

rebudes a l’ASJTET: Enguany 1.350 joves han cursat sol·licituds a l’ASJTET, el 65% de les 

quals pertanyen a noies i nois estrangers.  

Pel que fa al nombre de joves que reben atenció des de l’ASJTET, concretament en el servei 

d’habitatge assistit, trobem que durant el 2018 s’ha batut el rècord de sol·licituds rebudes 

i s’han tramitat 1.162 sol·licituds d’habitatge/SAEJ. Alhora però, veiem que els pisos assistits 

per a joves de 18 a 21 anys que funcionen a l’ASJTET des de l’any 1995, al llarg del 2018 han 

disposat de 594 places, motiu pel qual, resulta evident que hi ha moltes joves extutelades 

que no poden accedir a aquest serveis. 
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4. L’enfocament interseccional i decolonial com a eina d’anàlisi de l’acció i atenció 

educativa de l’ASJTET  

¿Qué tanto reproducimos la colonialidad del poder, del saber y del ser  
cuando la raza, la clase, la sexualidad se nos convierten solo en categorías analíticas o descriptivas  

que no nos permiten establecer una relación entre esas realidades  
y el orden mundial capitalista moderno-colonial hoy?  

( Curiel, 2014: 57) 

El subjecte d’aquesta investigació té unes característiques específiques i diferenciadores 

d’altres joves que reben els mateixos serveis que seran analitzats en la present investigació: 

són joves, són noies, són negres, són víctimes de tràfic amb fins d'explotació sexual, han 

estat tutelades per la DGAIA, tenen entre 18 i 21 anys, són de classe social baixa, han entrat 

al país de manera irregular, han protagonitzat un viatge migratori d’alt risc…  i tal i com 

s’ha exposat en el punt 2 del present TFG, les necessitats d’acompanyament educatiu, 

psicològic, sanitari, econòmic, comunitari i d’assessorament legal i de suport en l’habitatge 

són molt concretes i disten de les necessitats per se de les joves de 18 anys ex-tutelades. 

Per tal d’analitzar amb mirada crítica els serveis d’acompanyament psicoeducatiu que 

s’ofereix a les joves, des de les institucions públiques i de l’estat - específicament els de 

l’ASJTET-DGAIA-, i prenent com a punt de partida que aquests no tenen en compte les seves 

necessitats concretes i heterogènies, considerem, tal i com expressa Cubillo (2015) que el 

fet es deu a que “els discursos hegemònics i les pràctiques socials legitimades a Occident 

estan configurades per a (i per) un subjecte masculí, pertanyent a l'ètnia, la classe, la 

cultura i la lògica epistèmica dominant [construcció problemàtiques], en tant nega i 

construeix com subalternes les subjectivitats que escapen a el cànon” (Cubillos, 2015, 

p.121). Això, porta a interrogar-nos com afecten aquest tipus de concepció de subjecte i de 

pràctiques socials a les joves participants d’aquesta investigació.  

Com a punt de partida, sostenim la premissa que aquest col·lectiu d’estudi necessita ésser 

abordat de manera específica, tenint en compte les categories identitàries que les 

identifiquen com a joves racialitzades, és a dir, joves procedents de països africans, negres 

i pobres, per tal de donar resposta als interrogants plantejats i a la investigació en general, 
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utilitzarem com a principals premisses de referencia, la perspectiva interseccional i 

l’enfocament decolonial. 

Així doncs, amb la realitat que presenten les joves, enfront la pràctica predominant en la 

nostra cultura i en el sistema públic d’atenció social actual -homogeneïtat i universalisme 

en qualsevol tipus de servei i acció-, creiem que és necessari comptar amb un marc de 

referencia on, com manifesta Jubany (2020), les interaccions de les categories -en el nostre 

cas, gènere, raça, classe social, categoria social, condició de víctima, col·lectiu d’especial 

vulnerabilitat...-, no són més que la suma de les seves parts, fet que implica un anàlisi de 

totes les categories de diferència com a produccions dinàmiques de factors individuals i 

institucionals simultàniament, en conseqüència, adoptar un enfocament interseccional, 

significa, explorar les forces que creen els resultats i no només els productes estàtics, 

doncs com manifesta Crenshaw (1989) citat per la mateixa autora, aquesta perspectiva no 

pretén abordar les classificacions en si mateixes, si no exposar el marc dominant de 

discriminació, sigui quin sigui. 

Guzmán y Jiménez (2015) defensen que: 

“el marc interseccional contribueix a ampliar la mirada cap a altres formes de violència 
que pateixen i enfronten les dones, (...) per exemple, d'aquelles violències fortament 
lligades a la condició immigrant i / o ètnica (i, sovint, en interacció amb desigualtats per 
edat, classe social, identitat sexual, i / o condicions de salut i discapacitat) com la mutilació 
genital femenina, matrimoni infantil, crims d'honor, esterilitzacions forçades, tracta, 
prostitució i treball forçós, violacions i feminicidis amb fins genocides, entre altres 
manifestacions” (p.604) 

Les mateixes autores exposen de manera clara, la necessitat d’emprar aquesta perspectiva 

- la interseccionalitat -, en qualsevol servei, discurs o anàlisi que refereix a les dones, joves 

i infants de tràfic amb fins d’explotació sexual - com és en el cas de la investigació que ens 

ocupa -: 

“Centrant-nos en una de les més greus manifestacions de la violència contra les dones, la 
tracta amb fins d'explotació sexual i laboral, se subratlla la necessitat i urgència d'aplicar 
aquesta mirada interseccional, ja que no només es tracta d'una situació de violència pel 
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simple fet de ser dona, sinó que interactua amb altres eixos de desigualtat amb què el 
gènere es creua. Les experiències i situacions de les persones víctimes de tràfic estan 
travessades manifestament, i de forma determinant en certs contextos socials, per la major 
prevalença de dones i nenes objecte de tràfic, tracta i explotació, sobretot, sexual. Però 
també, s'ha de tenir en compte els efectes de la desigualtat internacional que limiten els 
recursos, drets i oportunitats vitals de les persones i estructuren relacions de dominació 
entre països que formen part de les rutes de l'esclavitud moderna i on s'ubiquen i actuen 
els grups i subjectes involucrats en el seu manteniment. (...) A aquests se li afegeix la 
dominació econòmica, ja que totes aquestes manifestacions estan íntimament relacionades 
amb experiències de pobresa i marginació dins dels països d'origen, però també en els 
països de trànsit i de destinació" (p.606). 

 

Per tal d’analitzar els drets i la possibilitat d'accés als serveis oferts per l’Estat, així com fins 

a  quin punt s’ajusten a les seves necessitats o, fins a quin punt poden assumir-ne els 

requisits serà important tenir en compte el menciona per Anthias (1998), citada per 

Magliano (2015) el qual va exposar, que “en las migracions internacionals, las classificacions 

de gènere, classe, origen nacional, raça, etnicitat, edat, condició migratòria y religió, poden 

incidir directament en la vida quotidiana de dones i influir de manera determinant en el seu 

accés a drets i oportunitats, així com a situacions de privilegi o exclusions que d’elles se’n 

derivin” (p.700).  

Crenshaw (1989, 1991) citada per Cubillos (2015), posa el focus en dues maneres en les que 

pot operar la interseccionalitat, tant a nivell estructural, com a nivell polític. En tot allò 

exposat fins aquí, hem pogut veure allò referit al nivell estructural: gènere, raça, classe 

social com a mètodes de discriminació de manera simultània...  Pel que fa a la operativitat 

de la interseccionalitat a nivell polític, en paraules de Cruells (2015) analitzant la teoria 

aportada per Crenshaw (1989, 1991) manifesta que “les estratègies polítiques que es 

centren en una dimensió de la desigualtat, acaben marginalitzant en les seves agendes les 

solucions sobre els efectes interseccionals de la desigualtat”, alhora, posa de relleu com “la 

praxi jurídica i política que segmenta sistemàticament el problema de la desigualtat en 

diferents dimensions no és capaç d'oferir una solució a la desigualtat interseccional i de 

captar la complexitat dels processos de producció de la desigualtat” (p.36). 
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Aquesta doble visió que ens aporta Crenshaw serà essencial per analitzar els serveis públics 

(agenda política) respecte les problemàtiques que presenten les joves participants de 

l’estudi. 

Tot i això, al llarg de l’anàlisi, s’haurà de tenir en compte el reflexionat per M. Cruells (2017) 

quan exposà que s’ha de diferenciar entre la intencionalitat de la desigualtat i els efectes 

de la desigualtat. Es pot donar, que una desigualtat determinada no sigui interseccional, 

però que els efectes que produeixen aquesta desigualtat si que siguin interseccionals. I en 

aquest punt dels efectes, és on s’haurà de posar la mirada interseccional.  

Alhora, aquest paradigma d’interseccionalitat estructural i política, ens convida a analitzar 

la generació de coneixements teòrics en els que s’han basat la producció de serveis i 

discursos que han sustentat la creació de recursos estatals i públics fins a dia d’avui, des de 

la perspectiva decolonial en la nostra  mirada crítica. 

Analitzar des de la perspectiva decolonial vol dir, tal i com manifesta Cubillos (2015), 

“qüestionar el sistema de categories binàries proposades per el discurs hegemònic, que té 

efectes deshumanitzats respecte certes subjectivitats, doncs desconeix les seves realitats i 

punts de vista, fet que limita la capacitat de fer i decidir dels subjectes i col·lectivitats 

subalternitzades” (p. 127).  

Lázaro Castellanos i Ibarra Elissetch (2020), ens apunten al seu torn, com: 

 “el gir decolonial critica directament a la modernitat, considerant-la no només 
etnocèntrica i androcèntrica, sinó que també racista i eurocèntrica. (...) Així doncs, a 
l’introduir la diferència cultural i el caràcter etno-racial, s’examina minuciosament a la 
modernitat i s’aconsegueix llegir el present i les seves problemàtiques. (...) El poder colonial, 
té un continuum, el veiem a les guerres, en les migracions, en les intervencions imperials, en 
l'empobriment i en les lleis d'estrangeria. Per tant, la colonització i el racisme estan en el 
cos del propi Estat i de la seva estructura social”.(p.165).  

Tal i com apunta Curiel (2017), és important adoptar una mirada feminista decolonial per 

tal de analitzar des d’una crítica a tot allò sorgit de la universalitat. Fer-ho, implicarà adoptar 

i obtenir un coneixement situat, és a dir, el decolonialisme contextualitza les situacions on 
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es donen les interaccions de les opressions, doncs no és el mateix, per exemple, que 

determinada situació es doni en una ubicació geogràfica determinada, o en un altre, per 

aquest motiu és essencial entrellaçar la decolonialitat amb la interseccionalitat, doncs sinó 

analitzaríem les realitats des d’una mirada parcial.  

En definitiva, tal i com senyalava Carrasco (2015), operar i analitzar des de la perspectiva 

interseccional i des de la mira decolonial,  

“no vol dir incloure o jerarquitzar opressions, sinó que vol dir entendre, i analitzar com 
aquestes es connecten i articulen un sistema-món. Alhora, defensa que les identitats ja no 
són quelcom estàtic, sinó que són qüestionables i mutants. Aquestes serveixen com element 
identificador d’històries i de situacions, però no amb un objectiu i mirada política” 

Resumint, i posant de relleu el defensat per Cubillos (2015), si els sistemes de dominació 

s’entrellacen i actuen intersectorialment, llavors, les pràctiques polítiques de resistències 

front aquests, haurien de ser pensades també d'aquesta manera. Així, la descolonialitat del 

gènere, juntament amb del debat sobre interseccionalitat, posarà al centre a un subjecte 

situat, divers, agent de la seva pròpia història i que és persona de manera complexa. 
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5. Metodologia 

5.1 Objectius i finalitat de la investigació 

Objectiu general: 

● OG1: Indagar i analitzar la resposta en els serveis que ofereix la DGAIA vers les 

necessitats de les joves migrants supervivents de tràfic amb fins d'explotació sexual 

que han estat tutelades en la posterioritat de l'acompliment de la majoria d'edat. 

Objectius específics: 

● OE1: Conèixer i descriure les necessitats sentides respecte el sistema de protecció 

de 5 joves supervivents de tràfic que han estat tutelades. 

● OE2: Recollir la cartera de serveis que ofereix la DGAIA a través de l’ASJTET a dites 

joves. 

● OE3: Conèixer l’experiència i la percepció de professionals que treballen amb les 

joves respecte els recursos actuals. 

● OE4: Comparar i analitzar la relació entre les necessitats de les joves i els recursos 

actuals 

● OE5: Presentar propostes de millora en l’atenció a joves ex-tutelades supervivents 

de tràfic amb fins d’explotació sexual. 

Finalitat: 

- Analitzar les necessitats de joves menors migrants sense referents familiars i 

supervivents de tràfic amb fins d’explotació sexual que han estat en situació de 

tutela per la DGAIA en l’assoliment de la majoria d’edat,  i la resposta institucional 

que en dóna el sistema de protecció públic de la Generalitat de Catalunya - 
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DGAIA/ASJTET-, per tal de realitzar una proposta d’accions de millora en l’atenció 

de les joves.” 

5.2 Hipòtesi de partida 

1) Les necessitats i problemàtiques que tenen les joves supervivents de TAFES (tràfic 

amb fins d'explotació sexual) són diferents a les necessitats/característiques de les 

joves ex-tutelades que no han estat traficades. [cultura, afectacions violència, 

trànsits d’alt risc, no formació, no xarxa de suport, no xarxa familiar, situació de 

perill, judicialització (i sinó,  no permís feina)...] 

2) La realitat particular de les joves ex-tutelades supervivents de TAFES, no estan 

contemplades en el sistema d’atenció públic -DGAIA- i per tant la institució no dóna 

resposta específica a les seves necessitats ja que no treballa des d’una perspectiva 

interseccional. 

3) Les professionals que treballen a l’ASJTET no estan especialitzat ni professionalitzat 

en l’àmbit del tràfic de persones, i les professionals que atenen a les joves en 

recursos privats ha de cercar financiació externa a la DGAIA per atendre a les joves. 

5.3 Disseny de la recerca 

Tenint en compte que al llarg del TFG es realitzarà una investigació i anàlisi des d’una mirada 

crítica amb perspectiva interseccional i decolonial, a l’hora de pensar i elaborar la 

metodologia de la investigació, s’ha tingut en compte el defensat per Jubany (2020:23) 

respecte la mirada etnogràfica, on manifestà que treballar des d’un anàlisi etnogràfic amb 

un abordatge interseccional, ens permet des-essencialitar les relacions de poder al exposar 

que les categories [d'anàlisi de les participants], no sempre produeixen els mateixos efectes 

en la vida de les persones, doncs la interacció de categories en cada experiència és única, ja 

que “les experiències i les narracions de les mateixes, per si soles, generen coneixement, 

per tant les categories no només son una descripció, sinó que són realitats viscudes i 

atravessades per la mateixa matriu política i econòmica”(Guerra, M. 2018:95). 
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Tanmateix, crec de gran necessitat i valor, emprar la perspectiva decolonial en el disseny de 

la metodologia ja que, com bé apunten Lázaro Castellanos i  Ibarra Eliessetch (2020): 

“El gir decolonial, així com les corrents crítiques del poder, ens entreguen nocions i il·luminen 
en aquella cerca y desenvolupament de sabers i coneixements etnogràfics més responsables, 
(...) que desplacen el relat hegemònic que ha construït la imatge de l’altredat només com a 
víctimes, sense capacitat d’acció, i com a suposada responsable de les seves múltiples 
opressions.” (p.156) 

Alhora, les mateixes autores, exposen que: 

“La importància de la ciència social i de la seva eina metodològica radica justament,  en 
proveir els instruments que permetin reconèixer la realitat objectiva i subjectiva on es situen 
els individus, els quals, a partir dels coneixements adquirits en els seus processos personals 
(tradicions, cultura, família, educació formal i informal) i també en els d’investigació, es 
tornen subjectes crítics i de canvi de la seva pròpia realitat. Aquest fet, permet que els 
individus adoptin noves postures, més crítiques, davant les seves situacions, experiències i 
contextos” (p.173)  

 
No he d’oblidar tampoc, que el fet de realitzar aquesta investigació des d’una posició de 

totals privilegis (blanca, europea, amb formació superior... ), m’ha de portar, tal i com 

defensa Cubillos (2015), a exercir i posicionar-me constantment durant tota la recerca en: 

“l’(auto) crítica constant i en el diàleg amb els "subjectes d'estudi" i amb altres experiències 
en la mateixa línia. Això, a més, apel·la al reconeixement del coneixement situat -provinent 
des dels "marges" - com un saber expert, ja no entès com un saber tècnic ni erudit, sinó com 
un saber vivencial que reconstrueix i/o desconstrueix la realitat com la defineix una matriu 
de dominació múltiple i imbricada” (p.131-132) 

 

Així doncs, la recerca tindrà un l’enfocament qualitatiu amb un anàlisis de les dades inductiu 

i èmic, doncs principalment, per a realitzar la investigació s’analitzarà allò extret de les 

vivències de les joves a través de les entrevistes que es realitzaran en diàleg amb els 

coneixements previs, la revisió bibliogràfica, les teories que han estat sintetitzades en el 

marc teòric i les hipòtesi plantejades.  Així doncs, l’obtenció de dades, s’ha fet a través de 

las següents tècniques: 
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1) Recopilació d’informació i bibliografia per tal de revisar quina és l’atenció educativa, el 

suport social i l’acompanyament emocional que es realitza als diversos recursos i serveis de 

l’ASJTET que atenen a les joves ex-tutelades supervivents de tràfic de persones amb fins 

d’explotació sexual amb la finalitat d’obtenir la informació necessària per assolir l’objectiu 

específic 2.  

Alhora, es revisarà bibliografia específica que abordi les necessitats de les persones que han 

estat víctimes de tràfic de persones amb fins d’explotació sexual - especialment de noies 

joves- i bibliografia referent a les necessitats del jovent extutelat. Amb aquesta es pretén 

analitzar les necessitats expressades de les joves, la teoria recopilada fins el moment i la 

realitat del circuit de la DGAIA. Aquesta informació ens necessària per assolir l’objectiu 

específic 4 i el 5. 

2) Entrevistes semi-estructurades i en profunditat a les 5  joves en les que es centra el TFG, 

en les quals es recollirà tota la informació necessària i que les joves vulgui oferir vers la 

seves estades (o no) als recursos, les seves inquietuds, les seves necessitats… Alhora però, 

aquestes entrevistes, seran prou flexibles com per anar-se adaptant a les diverses respostes 

de les joves. Es planteja que la durada de cada una d’aquestes entrevistes sigui 

aproximadament d’una hora, tot i que dependrà de la voluntat d’expressar-se de la jove. 

Amb la informació extreta, es pretén obtenir el material necessari per assolir l’objectiu 

específic 1 i 4. 

3) Entrevistes semi-estructurades i en profunditat a professional que ha treballat i treballa 

acompanyant a joves supervivents de tràfic que han actualment es troben en situació d’ex-

tutelatge. S'entrevisten diverses figures professionals: Psicòloga (1), Educadores socials (2) 

i Integrador social (1). De la mateixa manera que les anteriors, aquesta entrevista estarà 

dirigida però serà flexible amb l’objectiu d’extreure la màxima informació per assolir 

l’objectiu específic 3 i 4.  
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Les joves que han participat en la present anàlisi, ho han fet de manera voluntària i 

proactiva, doncs la relació entre l’entrevistadora i les entrevistes és de confiança i 

col·laboració, doncs si no hagués estat així, crec que no hauria pogut realitzar aquesta 

investigació, ja que investigar una realitat des de la perspectiva decolonial no permet fer-

ho si no tens una relació igualitària amb les persones que formen part de l’estudi. 

Tanmateix, en tot moment s’ha vetllat per mantenir la confidencialitat de les seves 

identitats, i per aquest motiu, no es faran servir noms ni de les joves ni de les professionals 

en l’anàlisi, tot i això les joves i les professionals han donat el vist i plau per tal d’utilitzar les 

seves respostes i experiències vitals en el present TFG, tot signant el pertinent document 

de declaració de consentiment informat. 

El perfil de les joves participants ha estat: 

● Jove de 23 anys, nigeriana, víctima de tràfic amb fins d'explotació sexual, amb procés 

judicial obert, que havia estat tutelada per la DGAIA, i que va rebre 1 dels serveis de 

l’ASJTET. 

● Jove de 21 anys, nigeriana, víctima de tràfic amb fins d’explotació sexual, amb procés 

judicial obert, que havia estat tutelada per DGAIA i que no va rebre cap servei de 

l’ASJTET. 

● Jove de 20 anys, nigeriana, víctima de tràfic amb fins d'explotació sexual, que havia 

estat tutelada per la DGAIA, i que va rebre 4 dels serveis de l’ASJTET. 

● Jove de 20 anys, nigeriana, víctima de tràfic amb fins d’explotació sexual, amb procés 

judicial obert, que havia estat tutelada per DGAIA i que no va rebre cap servei de 

l’ASJTET. 

● Jove de 18 anys, ghanesa, víctima de tràfic amb fins d’explotació sexual, que havia 

estat considerada major d’edat per proves ósses, va denunciar a la DGAIA i finalment 

va ser tutelada per DGAIA, i que està en procés de rebre serveis de l’ASJTET. 
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El perfil dels professionals entrevistat ha estat divers, totes elles han estat escollides per la 

seva expertesa i experiència professional amb les joves en relació a l’ASJTET, aquestes han 

estat: 

● Psicòloga especialista en gènere i violència sexual, atén a joves víctimes de tràfic 

tant menors com majors d’edat. Professional d’entitat independent. 

● Educadora social especialitzada en projectes integrals per a persones víctimes de 

tràfic amb fins d'explotació sexual. Professional d’entitat independent. 

● Educadora social treballadora en un pis assistit de l’ASJTET, per a joves ex-tutelades 

per la DGAIA. 

● Integrador social treballador en pis assistit de l’ASJTET i en projectes integrals per a 

persones víctimes de tràfic amb fins d'explotació sexual. Professional d’entitat 

independent. 

Les preguntes de totes les entrevistes, tant les de les joves com les dels professionals, han 

estat estructurades en dos grans blocs: BLOC 1, ASJTET (centrat en saber què en pensen del 

mateix, si el coneixien...) BLOC 2, necessitats i realitat de les joves (característiques i 

necessitats, sentides, expressades, observades). 
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6. Resultats i anàlisis crític dels serveis de l‘ASJTET vers les necessitats i realitat de 

les joves supervivents de tràfic extutelades 

Al llarg de la primera part del present treball, s’han exposat de manera objectiva, dades que 

d’una banda exposen i expliquen quins són i què cerquen els serveis de l’ASJTET, i d’altre 

banda, a través de fonts teòriques contrastades, s’expliquen i detallen les característiques, 

singularitats i especificitats que desenvolupen les persones supervivents de tràfic amb fins 

d’explotació sexual. 

A continuació, s’intentarà donar resposta i refutar [o no] les hipòtesis de partida desgranant 

les experiències vitals, personals, úniques i singulars de joves i professionals que han viscut 

en primera persona, tant la realitat de ser i acompanyar respectivament supervivents de 

tràfic extutelades, com la realitat de ser usuària dels serveis de l’ASJTET. 

I. Diferència joves traficades , no traficades i necessitats de les joves supervivents de 

TFES 

Tal i com apunta la psicòloga especialista en violència sexual i interseccionalitat 

entrevistada en el marc del present TFG, les diferències d’índole transcultural, l’idioma, 

l’estat psicoemocional en el que aterren les joves quan estan ubicades en el nou territori 

com a conseqüència dels múltiples recorreguts de violència, i la dificultat d'entendre les 

conseqüències d’aquests impactes, la depravació alimentaria, la v. sexual… ja només per 

aquestes qüestions, les joves supervivents de TFES provinents de països africans, tenen una 

resposta diferent a com s'expressen altres joves tutelades que no ho han estat.  

La mateixa psicòloga exposa que, el gran problema de base ja no són les diferències entre 

les joves, sinó que els professionals no saben enquadrar els casos i no saben detectar 

aquestes diferències degut a que no estan preparats per a fer-ho (important la menció a la 

falta d’especialització, com es detallarà més endavant). Aquestes joves, entren en el circuit 

en una edat propera a la majoria d’edat, i la maquinària burocràtica no acompanya a les 

joves en tot el seu procés documental, institucional, i de recuperació emocional. Aquests 
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fets els poden impossibilitar accedir a formacions, insercions al món laboral, plans de 

treballs educatius… Les principals diferències entre les joves TFES venen donades per les 

pròpies dificultats que hi ha per centrar l’atenció educativa adequada, i està altament 

relacionat amb la perspectiva transcultural, el fet de no treballar amb un enfocament 

interseccional provoca que els propis casos apareguin invisibilitats dins del propi sistema, 

s’ubiquen de manera errònia, s’acompanyen malament... 

Totes les joves entrevistades exposen haver experimentat en la seva estada en el circuit de 

protecció en la seva minoria d’edat sentiments de frustració, de sensacions de pèrdua de 

motivació vital, de fracàs, de decepció, de no arribar a allò que s’espera d’elles, de culpa, 

d’inutilitat… Totes elles verbalitzen que uns dels seus objectius quan van emprendre el seu 

viatge migratori en l’adolescència des del seu país d’origen era poder emprendre un 

projecte formatiu, fet que es veu estroncat de ple quan arriben a territori, doncs es trobaren 

que la realitat va ser l’explotació sexual, i un cop van entrar en el circuit de protecció, 

estaven en tal estat de quadre d'estrès posttraumàtic que es sentien bloquejades per 

afrontar absolutament res que impliqués utilitzar la memòria, el llenguatge, la lògica… 

Alhora, les joves verbalitzen que al arribar als 18 anys, van sentir que arribà un moment on 

se les sotmetia a una pressió que no sabien gestionar, i es sentien desagraïdes i fracassades. 

“Si no haces un curso de castellano, y una formación, no podrás ir a un pisos del ASJTET”, “Si 

no te implicas en tu proyecto de vida no tendrás derecho a ninguna ayuda del ASJTET” i 

altres frases per l'estil. Les joves manifesten que escoltar aquestes frases feien que el seu 

cervell entrés encara més en col·lapse, doncs la qüestió no rau en que no volguessin fer, 

sinó en que no estaven capacitades en aquell moment per fer-ho, per molt que volguessin. 

De les 5 entrevistes realitzades a les joves, s’ha detectat que en tots els casos s’observa el 

mateix patró diferencial vers l’entrada al circuit de protecció majoritari de les joves locals 

tutelades. Han estat elles les que han anat a sol·licitar ajuda a les autoritats  en mig del 

carrer (les 5 ho van fer en el context de carrer) degut a la seva situació de des protecció, les 

joves locals tutelades, gaire bé mai entren en el circuit a partir d’aquesta tessitura, sinó que 
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es fa a través d’estudi i amb diversa xarxa de suport (escola, centres sanitaris, serveis 

socials...) i automàticament van ser portades a comissaria on les joves verbalitzen que es 

van sentir fiscalitzades, analitzades, observades, jutjades, i on van ser posades en dubte 

constantment abans de poder entrar dins el sistema de protecció a la infància, on de fet, 

una d’elles explica, que va necessitar interposar una denúncia a la DGAIA per no 

reconeixement de la validesa del seu passaport com a menor d’edat i que finalment va 

aconseguir guanyar gairebé 2 anys després [va sol·licitar auxili a les autoritats a l’agost del 

2017, va ser considerada menor d’edat desemparada oficialment per un jutge a l’octubre 

del 2019].  

Aquest fet, com a punt de partida del casos dins del sistema de protecció de la DGAIA, és 

un clar indicador de les diferències en les característiques dels casos i en conseqüència de 

les necessitats que se’n deriven dels mateixos des de l’inici. 

D’altra banda, apuntar que el tema de destacar les diferències entre les joves supervivents 

i les joves extutelades que no ho han estat, tractat a les entrevistes amb les joves, ha estat 

dificultós, perquè en primera instància, les joves supervivents de TFES rebutgen tractar el 

tema de les diferències entre joves extutelades, degut a que els costa abordar allò que les 

fa sentir diferents, marginades i excloses de manera directa, ja que ho senten com quelcom 

negatiu i discriminador, i en conseqüència, ho eviten, doncs evidencia allò que les diferència 

de manera negativa. Però, quan en les entrevistes se’ls feien preguntes més concretes, com 

per exemple què els passava si anaven al banc, a buscar una feina, a una formació o a la 

pròpia ASJTET, amb una altre jove que no tenia les mateixes característiques d’origen que 

ella, les joves entenien la pregunta des d’un altre perspectiva i les seves respostes eren més 

clares. 

Les majors dificultats/diferències que les pròpies joves detecten, són la manca de 

documentació que acrediti una residència regularitzada en territori, el no accés a un dret 

tan bàsic com l'obertura d'un compte bancari segons el país de procedència (fins i tot 

disposant de la pertinent documentació d'identitat ) o, el fet que, a causa de l'impacte 
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psicoemocional de tota la violència soferta, no puguin sostenir els mateixos ritmes 

normalitzats que altres joves de les seves edats a nivells funcionals: rutines escolars, 

laborals, manteniment d'horaris equilibrats, una adequada higiene de la son , sent molt 

freqüent els terrors nocturns que els impedeix això i, per tant, dificulta en gran mesura la 

seva activació la jornada següent, trastorns d'alimentació, etc. 

De fet, podem trobar-nos amb joves tutelades, que han estat víctimes d’abusos sexuals i/o 

altres violències, però no de TFES, i, tal i com s’ha exposat al llarg del punt 2 del present 

treball, que ser víctima i alhora supervivent d'explotació comporta una càrrega emocional, 

personal i simbòlica que afecta i fins i tot determina les seves trajectòries vitals. 

I en aquest punt és imprescindible el rol de l’acompanyament educatiu de l’educadora 

social que intervingui amb les joves per tal de realitzar una bona tasca de reparació del dany 

sofert, ja que fer-ho implicarà que la persona pugui crear una trajectòria vital pròpia, en 

paraules de Medel (2010), 

“L'educació Social no treballa amb el maltractament, ni amb les seves expressions diverses, 

sinó que treballa per crear recorreguts nous.(...) L'acció social no s'ha de dirigir a qüestionar 

el vincle amb la seva història o els seus progenitors, sinó a aportar els elements que facilitin 

que aquest vincle no actuï com a obstacle en el procés de socialització del subjecte. (...) 

L'educació requereix partir de la consideració de l'altre com un subjecte el destí del qual és 

imprevisible, ja que està obert a la contingència, als encontres, a maneres noves de tramitar 

els malestars subjectius, a la invenció de narratives noves…”(p. 44) 

Alhora, com bé diu Violeta Núñez (2003), és molt important respectar els tempos que les 

joves mencionen,  

"La educación social, si trabaja bien, sostiene al sujeto en sus búsquedas dándole el tiempo, 

los tiempos, que requiera. La imposición continuada de un tiempo único, la presión para que 

se aprenda según el ideal del educador, acaban agotando las búsquedas, es decir, yugulando 

los procesos educativos... Me animaría a arriesgar que la primera responsabilidad del 
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educador social es admitir el enigma que cada sujeto representa, dando tiempo al tiempo, 

tiempo a los tiempos de la educación de cada sujeto." (p. 9) 

Ara bé, si la institució, no facilita els espais ni els temps, per tal que l’educadora social no 

pugui portar a terme les accions, les eines mai podran ser emprades, i l’acompanyament no 

podrà ser realitzat de manera idònia, i la responsabilitat de la mala praxis, no serà de la 

professional, si no de la institució, doncs com també diu Núñez. V (2010), 

“Per la seva banda, les polítiques públiques han de garantir que les ofertes existeixin, que les 

institucions que s'anomenen educatives sostinguin l'aposta, que les xarxes funcionin no per 

a tancar els subjectes en les categories del control poblacional, sinó per a obrir el món (a tall 

de les "claus de plata" de Lovecraft). La gestió pública dels recursos en xarxes (instàncies de 

l'Administració pública, societat civil, empreses d'iniciativa social, associacions 

professionals, etc.) pot incloure l'ampli i fragmentat camp social en noves plataformes 

culturals, en què es trobin diversos actors en posicions d'intercanvi.” (p.16) 

Pel que refereix a la violència sexual soferta en l’etapa d’explotació sexual i durant el viatge 

migratori, tres d’elles apunten que dita situació, ha fet que s’hagin sentit persones 

incompletes, trencades, incapaces de dur a terme dinàmiques normalitzades, la qual cosa 

els ha generat un sentiment de gran frustració per no poder, després de tot el viscut/patit, 

un cop en llocs on s’han sentit segures i protegides, portar una vida normalitzada com altres 

joves de les seves edats que si que reuneixen els requisits que se'ls exigeixen des de 

l’ASJTET. 

Gairebé totes les joves, remarquen el tret característic de la documentació com a quelcom 

important a destacar. Una d’elles, arriba a descriure’s durant l’entrevista  

(...) me sentía como si yo fuera una alien por la calle, sin derechos. Si me pasaba algo, yo tenía 

miedo de ir a la policía, no podía, porque yo no tenía NIE, si alguien me insultaba por la calle, 

yo me tenía que callar o aguantar. Cuando conseguí NIE, fui por primera vez un poco persona 

aquí. 
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Si observem els requisits per poder optar a rebre qualsevol dels serveis que ofereix l’ASJTET, 

veurem que un d’ells és tenir la situació administrativa regulada, i comptar amb una TIE 

associada a un NIE vigent. És a dir les joves autòctones o en situació regular podran accedir-

hi, i les que no la tenen regularitzada, no. 

Aquest element dual, cribador, i indicador de qui és o no mereixedor d’acompanyament de 

l’ASJTET, tal i com exposen Contreras, Santa Cruz i Gómez (2020) és,  

“Precisamente, este sistema dual de ciudadanía establece una jerarquía cuanto al acceso a 

derechos y al reconocimiento de los sujetos (...) en el caso español, por ejemplo, queda 

ratificado al analizar la ley de extranjería (4/2000) al establecer una diferencia no solo entre 

la población extranjera y autóctona, sino también entre la propia población inmigrante al 

separar a quienes residen de manera regular y quienes lo hacen de manera irregular, 

negando, por cierto, derechos fundamentales a los segundos” (p.11-12). 

Una educadora que acompanya a joves supervivents de TFES entrevistada explica que la 

realitat que es troben quan treballen amb víctimes de tràfic d'éssers humans a diferència 

de joves extutelades que no ho han estat en el moment de l’assumpció de la majoria d’edat, 

és que el seu procés de recuperació i reparació, requereix d'uns temps i ritmes molt més 

extensos que el d'altres joves que han format part de sistema de protecció al menor que no 

han patit processos de TFES. Si bé, aquests temps no són respectats pel sistema i, per tant, 

queden excloses d'aquest. Aquesta dificultat pel que fa als temps de recuperació, es poden 

estendre als propis temps burocràtics que l’ASJTET els ofereix per accedir als recursos 

destinats a les joves extutelades, atès que disposen d'un temps limitat per a la sol·licitud de 

suport d'habitatge, formació i econòmic, on succeeix en múltiples ocasions que, per quan 

s'han reunit tots els formalismes que se'ls sol·liciten -documentació, compta bancària- ja 

han sobrepassat l'edat i temps de què disposaven per fer efectiu l'accés a aquest recurs, 

quedant, de nou, apartades d'aquests drets als quals si tenen accés altres joves.  
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Respecte la mateixa situació i conseqüència, una altre educadora entrevistada manifestà 

que:  

Cuando una menor tutelada que ha sido víctima de un delito de trata de seres humanos con 

fines de explotación sexual cumple su mayoría de edad, comienza a encontrarse múltiples 

barreras y dificultades para poder acceder a los múltiples recursos que se les ofrece a las 

menores tuteladas desde la ASJTET, quedando literalmente expulsadas del paraguas de 

protección dado que los criterios que se les solicitan desde estos servicios, difícilmente pueden 

reunirlos éstas jóvenes debido a sus historias de violencia y situación administrativa, hecho 

que a las jóvenes tuteladas locales no les sucede. 

Aquesta situació ens porta a reflexionar i a plantejar-nos en la següent hipòtesi, si, la realitat 

que tenim actualment en el nostre sistema institucional de protecció a la infància i 

adolescència és com el descriu Solana on manifesta citada per Contreras (2019) que, “el 

racismo institucional se entiende como violencia de Estado, pues sitúa a la población 

migrante en un nivel inferior de acceso y reconocimiento de derechos que los excluye de la 

ciudadanía plena” (p.82). 

En efecte, l'abandonament institucional és un mecanisme d'exclusió i racisme cap a un 

col·lectiu altament vulnerable, per dit motiu posem en interrogant la idoneïtat del sistema 

de protecció de la infància i adolescència que impera a Catalunya, ja que com hem vist aquí, 

el que preval són criteris tècnics que no consideren l'aspecte humà, ja que si compleixes la 

majoria d'edat i no compleixes determinats requisits burocràtics, deixes de percebre el 

suport institucional de cara a la recuperació de Situacions tan traumàtiques com les 

descrites. 

II. DGAIA - ASJTET són serveis generalistes?  Tenen en comptes les especificitats i 

característiques pròpies de les joves supervivents de TFES? S’haurien de crear 

serveis específics? 

Si hi ha alguna cosa en que tant les joves com les professionals que han participat en el 

present TFG han coincidit és en la percepció de no especialització de l’ASJTET. Més 
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concretament, totes les persones que han tingut experiències personals amb els serveis de 

la DGAIA-ASJTET tant com a usuàries com a treballadores acompanyants d’aquestes joves 

usuàries, coincideixen en titllar el funcionament de la institució/servei ASJTET com quelcom 

tancat, limitat, allunyat de la realitat, classista, antiquat, distant, segregador, frustrant amb 

les joves supervivents de TFES. 

En paraules de la pròpia psicòloga entrevistada,  

Sin duda [els serveis de la DGAIA i l’ASJTET] no están pensados para atender a este tipo de 

colectivo. Significativo es, cuántos casos de menores tuteladas que han sufrido procesos de 

trata de seres humanos con fines de explotación sexual llegan al circuito de protección del 

menor de Cataluña donde inician una estancia en recursos residenciales, como menores 

tuteladas, sin que se haya producido una detección adecuada como supervivientes de trata 

de seres humanos y, por ende, de las múltiples violencias vividas. Si no existe un diagnóstico y 

una previa detección, difícilmente se puede acompañar de manera integral a estas jóvenes. 

Por otro lado, si la joven ha realizado una verbalización explícita del proceso de trata vivido, o 

bien ha sido identificada formalmente por las autoridades en su labor de persecución del 

delito, tampoco existe un acompañamiento individualizado real, dado que los profesionales 

que las atienden no disponen de una formación específica, del impacto de las múltiples 

violencias vividas, sus secuelas psicológicas y el cómo éstas afectan en la vida rutinaria de 

estas jóvenes que finalmente se perciben dentro de un sistema que, no solo no las comprende, 

sino que las expulsa dado que no cumplen con aquellos criterios que se les exigen. No 

únicamente a lo largo de sus historias de vida han sufrido una vulneración constante de sus 

derechos humanos más básicos, sino que, cuando llegan a aquellos servicios y recursos que 

deberían ser los que velaran por el conocimiento y acceso a estos derechos, se produce una 

nueva etapa de indefensión para estas jóvenes. 

D’altre banda, l’objectiu de la present investigació és saber si aquestes joves estan reben 

l’atenció i suport necessari (atenent les seves circumstàncies psicosocials) dins la seva 

qualitat de joves ex-tutelades a través del servei ASJTET, i segons manifesta una educadora 

especialista en l’acompanyament a joves supervivents de TFES tutelades i extutelades,  
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Los servicios de ASJTET que se ofrecen a día de hoy no se ajustan realmente a las 

particularidades de las supervivientes TFES, hay un desajuste, una inadecuación, hay un riesgo 

de fracaso muy elevado tanto en el propio acceso, como en las que llegan a acceder a los 

servicios fracasan en el aprovechamiento de ese servicio ya que su situación psicoemocional 

es tan grave y las dificultades que tienen para reparar toda la vulneración de derechos previa 

que habían transitado no les permite hacer un aprovechamiento real tal cual están planteados 

y definidos actualmente los servicios del ASJTET. 

Dues de les joves entrevistades (una de 23 anys i un altre de 20) consideren que en el 

moment actual és quan comencen a sentir-se preparades per afrontar qüestions que els 

demanaven quan tenien 16-18 anys. Ara es senten preparades per afrontar una formació 

seriosa com seria una ESO, una rutina diària, una reapropiació de drets i deures, un 

entendre processos d’autonomia funcional… per tant creuen, que una de les necessitats 

imperants del sistema actual de l’ASJTET és que canviessin els seus tempos d’acció, almenys 

pel que fa a l’atenció a joves que com elles, quan entra dins el sistema es troben en un 

moment de xoc [referint-se amb altres paraules a quadre d'estrès posttraumàtic] que els 

impedeix avançar en cap direcció durant ben bé, segons elles mateixes refereixen 3 anys. 

Així, les joves plantegen que un ideal seria allargar el sistema de tutelatge fins els 20 anys, i 

el de guia posterior al tutelatge fins als 23-25, segons la gravetat dels casos. 

Una de les joves al·lega que també haurien de canviar els requisits d’accés, doncs ella 

personalment s’ha sentit molt vulnerada, marginada i apartada, doncs tot i haver estat una 

jove tutelada, al no haver tingut la seva documentació fins als 20 anys i un número de 

compte fins als 21 anys per motius burocràtics, no ha pogut accedir a cap servei de l’ASJTET. 

Una altre de les joves, que en l’actualitat està fent els tràmits per accedir als serveis de 

l’ASJTET, l’hi han traslladat que tindrà accés a 6 mesos de prestació econòmica, (respecte 

prestació habitatge està en llista d'espera perquè hi ha molta demanda i molts pocs recursos 

disponibles). La jove, manifesta estar contrariada, exposa que si no li ofereixen més ajuda 

econòmica més enllà de 6 mesos, què representa que ha de fer, si tampoc de permís de 

treball…  
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El que verbalitzà aquesta última jove, em recorda el que exposa Lydia Cacho en el seu llibre 

titulat Esclaves del Poder (2010), on entre d’altres temes aborda com arreu del món, per a 

la majoria de noies que han estat víctimes de TFES, tornar a nucli familiar no és opció, ja 

que el que les espera és el menyspreu i rebuig, i la majoria de vegades, la única opció que 

tenen quan surten dels diferents sistemes de protecció de cada país, ja sigui amb 16, 17 o 

18 anys, és tornar amb els seus traficants, perquè la sensació de culpa que senten, afegida 

amb la sensació d’abandó, i amb les conseqüències encara latents del quadre d’estrès 

posttraumàtic, les impulsa a fer-ho, i com manifesta Cacho (2010), 

“El gran triunfo de los tratantes es convertir a sus víctimas en parias, en que crean que nadie 

las querrá salvo sus captores, y a creer que el único territorio de supervivencia que tienen a 

nivel económico y de afectos es el de la venta de su cuerpo (...) y es que quien las acoja o 

adopte [en el cas que ens ocupa seria la DGAIA com a responsable legal de les menors a 

Catalunya], deberá saber que es una misión de vida transformar la perspectiva que esa niña 

tiene de si misma, de las mujeres, de la sexualidad y de su relación con los hombres… La 

superación del estrés post traumático de las niñas esclavas sexuales, dependiendo del tipo 

de explotación, puede durar hasta 10 años” (p.86). 

Així doncs, totes les professionals i joves coincideixen en que es necessiten projectes 

específics, amb recursos concrets i adaptar en temps i forma. Alhora, la totalitat de 

professionals entrevistades manifesten la necessitat imperant de dedicar molts més 

recursos en recollida d’informació i dades de joves supervivents de TFES tutelades doncs a 

dia d’avui hi ha un buit molt important i greu, que provoca un gran desconeixement de la 

realitat amb la qual s’està treballant i per tant respecte els futurs serveis que es poden 

projectar. 

Dins de tot aquest context, és important tenir en compte que el nostre estat ha ratificat i 

s'ha compromès en diversos instruments internacionals i, a nivell estatal, amb l’oferiment 

d’espais de reparació i recuperació a aquest tipus de supervivents, especialment quan 

parlem de la nostra infància. Si bé, aquests compromisos, no s'estan traslladant a la realitat 

d'aquestes joves, doncs com manifesten Contreras, Santa Cruz i Gómez (2020) 
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(...) el acceso a los derechos está condicionado a la situación administrativa, pues la ley de 

extranjería, en el caso español, al ser una legislación excluyente restringe y establece límites 

en el ejercicio de los derechos fundamentales; perpetuando/cronificando determinadas 

violencias y exclusiones” (p.21-22) 

Ja que com diu Contreras (2016), 

“En el contexto migratorio, no es posible pensar la ciudadanía como un fundamento de 

igualdad, ya que las personas son definidas a partir del estatus al cual pueden acceder 

(residentes, refugiados, inmigrantes; etc.), y con ello se definen los derechos a los que 

pueden acceder” (p.72). 

Tant les joves, com les professionals consideren que els serveis de la DGAIA- ASJTET són 

generalistes i no estan pensat per les especificitats que el col·lectiu en qüestió presenta, i 

tal i com expressa una de les professionals entrevistades:  

Todo lo que a ellas atañe se desconoce. Todo el sistema está pensado en clave de menor 

tutelado local. Tiene visión eurocéntrica. No ha habido una adaptación a los distintos 

itinerarios de la población tutelada y extutelada, se mantiene una estructura fija en el tiempo 

cuando los perfiles están cambiando. Las jóvenes no están siendo acompañadas con las 

mayores garantías. ¿Son chicas invisibles, como se van a crear servicios para ellas? 

III. Falta d’especialització dels professionals del sistema de protecció a la infància i 

adolescència 

En el moment de plantejar a les joves si creien que els i les professionals de l’ASJTET - DGAIA 

eren especialistes en atendre a joves que havien viscut circumstàncies com elles, totes 

tenen clar que no. 

Alhora, totes han reafirmat la necessitat d’una especialització en uns sabers: tant respecte 

què és el TFES més enllà d’elles, què significa haver fet un viatge migratori d’altíssim risc, 

conèixer i tenir formació respecte com tractar i relacionar-se amb persones que han viscut 

el mateix que elles, com parlar-los-hi (més d’una de les joves ha remarcat molt aquest fet), 
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com acompanyar-les tant a nivell físic (manifesten que a vegades el fet de tocar-les per elles 

ja pot ser un món) com a nivell emocional, com a nivell educatiu, com a nivell psicològic… 

Totes elles creuen que si les i els professionals amb qui tractessin tinguessin formació per a 

elles seria menys difícil poder anar avançant i en certa manera es sentirien menys 

amenaçades, per que a vegades, a dia d’avui, s’hi senten. 

D’altre banda, la totalitat de les professionals que acompanyen a les joves entrevistades, 

coincideixen en manifestar que creuen que hi ha una gran falta d’especialització en els 

professionals del sistema públic DGAIA - ASJTET.  

El delicte de tràfic d'éssers humans és un delicte molt complex per la seva pròpia naturalesa 

i el com es desenvolupa. Si no hi ha una sensibilització en aquestes temàtiques, un 

compromís formatiu per part dels diversos agents que entren en contacte amb aquestes 

joves supervivents de tràfic: autoritats, òrgans jurídics, administració pública, tercer sector, 

i la pròpia ciutadania, difícilment es podrà donar una resposta adequada en 

l'acompanyament a aquestes joves. I, no es pot obviar que, dit compromís de sensibilització 

existeix en diversos instruments estatals i autonòmics, si bé la realitat que ens trobem és 

una DGAIA i ASJTET que, no només mostren dificultats per a realitzar deteccions d'aquest 

tipus de casos, sinó que, fins i tot quan les joves han estat identificades formalment com a 

víctimes de tràfic, tampoc es tradueix en un acompanyament especialitzat i format en 

aquesta matèria. 

Tant les psicòlogues com les educadores entrevistades, valoren que la major part de les 

persones que treballen a l'ASJTET, no tenen ni formació en perspectiva de gènere ni en 

perspectiva interseccional. Encara menys vers les causes i conseqüències del TFES, ni d’allò 

transcultural. Alhora, valoren, que no existeix una capacitació en l'acompanyament a les 

múltiples violències de gènere, d’ablacions, de matrimonis forçats, de violència sexual... 

dels professionals. Per tant i en conseqüència, els i les professionals, desconeixen els 

impactes psicoemocionals, no entenen la seva simptomatologia, no entenen els processos 

de trauma complex que estan travessant les joves supervivents de TFES i com aquests 
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dificulten el desenvolupament de la seva autonomia funcional i emocional, i per tant, hi ha 

un buit molt important. A mode de reflexió final, una de les professionals entrevistades 

planteja:  

“Quan no es té tot aquest coneixement, com es pot acompanyar de manera adequada? I 

la responsabilitat no és dels professionals, sinó de les tecnocràcies i els llimbs i cegueses 

burocràtiques que plantegen les institucions actuals.” 
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7. Propostes de millora en l’atenció integral i reparació del dany a les joves 

supervivents de TFES tutelades i extutelades per la DGAIA i ASJTET. 

Al llarg del present treball, s’ha pogut llegir i obtenir informació respecte els serveis oferts 

per la DGAIA - ASJTET,  així com respecte les necessitats i característiques de les joves que 

han estat i són supervivents de TFES, i s’ha pogut llegir l’experiència de joves extutelades 

supervivents de TFES dins els serveis de la DGAIA i de les professionals que les acompanyen, 

alhora que s’ha pogut llegir una aproximació de la valoració que elles fan del servei després 

del seu pas per el circuit de protecció a la infància i adolescència de la DGAIA - ASJTET.  

Tanmateix, tal i com es plantejaven en els objectius, i tal i com cercava la finalitat del present 

TFG, s’ha analitzat si aquesta experiència de les vivències dins el circuit de protecció a la 

infància i adolescència de la DGAIA, narrada per les joves supervivents de TFES i les 

professionals, refutava les hipòtesis plantejades a l’inici.  

Amb aquesta anàlisis ja exposada, a continuació, es presenten una sèrie de propostes 

bàsiques de millora en l’atenció educativa institucional a joves extutelades supervivents de 

TFES, amb la intenció de convidar a reflexionar si és possible i necessari modificar el sistema 

de protecció actual (realment valoro que seria necessari canviar tot el sistema de protecció a la 

infància i adolescència de la DGAIA, tot i que s’ha de valorar que és un dels millors de l’estat 

espanyol): 

- Requisits d’accés: 

És un fet altament urgent i prioritari, i de cost econòmic nul, que s’elimini com a requisit 

d’accés a qualsevol servei de l’ASJTET tenir acceptada la sol·licitud de TIE/NIE. S’entén, que 

la prestació econòmica, és la única que és pot fer una excepció per què depèn d’organismes 

privats com és la banca, però l’accés a tots els altres serveis haurien de poder garantir-se 

independentment de l’estat documental i legal de la persona a territori. Altre cosa, és que 

aquest fet evidenciarà encara més la falta de recursos existents enfront l’alta demanda, i 

les llargues llistes d’espera amb les que es troben les joves i les professionals que les atenen. 
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- Temporalitat del servei: 

Tal i com s’ha exposat i justificat al llarg del present treball, les joves supervivents de TFES 

són persones que necessiten un temps indeterminat per tal de poder realitzar un procés de 

recuperació real, que poc té a veure amb els tempos marcats pel sistema de protecció a la 

infància estandarditzat. Els serveis oferts a aquestes joves, haurien de ser prou flexibles com 

per adaptar-se a cas per cas, sobretot, tenint en compte l’edat d’entrada al circuit de 

protecció que sol ser entre els 16,6 i 17 anys d’edat com a mínim. 

- Tipologies de servei: 

Actualment, els serveis de l’ASJTET són generalistes, és a dir, s’ofereixen els mateixos per a 

tots i totes, i estan encarats a assumir una emancipació i autonomia plena entre els 18 i 21 

anys. Aquest fet, és poc realista en joves supervivents de TFES. Aquestes joves, necessiten 

molt més que un acompanyament administratiu, o un llit on dormir (que ja seria en el millor 

dels casos actuals). Aquestes joves necessiten seguretat per un temps a molt més llarg 

termini. Necessiten, garantir una seguretat d’ubicació i afecte. Necessiten un 

acompanyament judicial. Necessiten un acompanyament psicològic especialitzat en tràfic 

de persones i violència sexual, necessiten un acompanyament educatiu que vagi més enllà 

dels serveis que actualment ofereix l’ASJTET. 

- Perspectives metodològiques d’acció educativa: 

Tal i com s’ha exposat en el marc teòric del present TFG, per treballar amb aquestes joves 

és imprescindible enfocar la pràctica educativa des d’una perspectiva metodològica de 

gènere, interseccional, transcultural i decolonial, sinó, serà impossible no caure en 

eurocentrismes, paternalismes, assistencialismes i revictimitzar a les joves en les accions 

educatives dels serveis institucionals. 

Alhora de crear els serveis futurs, s’hauria de tenir en compte la seva pròpia mirada, s’hauria 

de comptar amb la pròpia experiència de les joves que ja han viscut i experimentat la realitat 

que nosaltres pretenem canviar (un nosaltres, que realment no sabem què senten o què 

han sentit en primera persona). 
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- Especialització de professionals: 

La mateixa importància té la salut física que la mental, la psicològica i la emocional, i per 

tant, les professionals que acompanyen a les persones supervivents de TFES o d’altres 

realitats i violències, tals com les psicòlogues o educadores socials, han de ser professionals 

formades en dites realitats i especialitzacions.  

Les persones supervivents de TFES reuneixen, tal i com s’ha exposat en quest TFG una sèries 

de necessitats i característiques específiques i molt concretes que si les professionals que 

les acompanyen no coneixen, estan condemnades al fracàs absolut, i per tant s’estarà 

cometent una negligència i maltractament institucional i professional. 

- Compromís institucional, internacional i polític real: 

De la mateixa manera que no serveix de res aprovar una Llei si no va acompanyada d’una 

normativa que la desenvolupi a la praxis, no serveix de res ratificar i/o aprovar un Protocol, 

si després no es creen els mecanismes o no es dediquen els pressupostos necessaris per 

crear els serveis pertinents per portar a terme el que dits Protocols estableixen, per tant 

l’Estat espanyol, el Govern Català i la DGAIA han d’oferir un compromís institucional i acció 

política i econòmica real tant amb la realitat social de territori com amb la realitat social i 

política supranacional i internacional.  

Alhora, per poder portar a terme aquestes propostes de millora, no podem obviar dues 

realitats que a dia d’avui són palpables, presents i vitals per tal que el present sigui present: 

D’una banda, s’ha de destacar per sobre de tot la capacitat de poder sortir de situacions de 

risc de les pròpies joves per si soles [tal i com ja s’apuntava a la introducció, el 100% de les 

joves, van entrar al circuit per què van ser elles les que van anar a cercar ajuda als cossos 

policials]. És a dir, hem de posar en valor la capacitat d’agència de les joves. Tal i com ens 

diuen Domínguez i Contreras (2017) citant a Alkire (2008), “La agencia hace referencia al 

valor intrínseco que se despliega en el momento de actuar frente al planteamiento de uno 

o múltiples objetivos; incluye un poder efectivo para alcanzar las metas establecidas; se 

relaciona con la capacidad y disposición para actuar en función de los propositos 
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individuales y colectivos; valora las metas que se han fijado y los compromisos establecidos; 

implica responsabilidad en la toma y ejecución de las decisiones”(p.85), les mateixes autores 

afegeixen, a les paraules d’Alkire que “La capacidad de agencia no puede ser analizada sin 

considerar el contexto en el cual se desarrolla, ya que permite entender cómo las mujeres 

van asumiendo la responsabilidad y conocimiento en el propio espacio de enunciación ” i 

tanquem el tema amb paraules d’Alkire (2008, p.3-4) citada per dites autores “cuando las 

personas no son capaces de ejercer la agencia, pueden ser alineadas de su comportamiento, 

obligadas a mantener una situación sumisa, deseosa de complacer, o simplement pasiva”. 

Per dit motiu, que joves que han estat víctimes de TFES tinguin en l’actualitat capacitat 

d’agència i l’hagin demostrat des d’un principi, demostra la gran responsabilitat i voluntat 

de reparació cap a elles mateixes que tenen. Altra cosa, és que per si soles, tinguin totes les 

eines per a fer-ho. 

I d’altre banda, també hem de posar en rellevància el paper de la figura de l’acompanyant 

en la reparació de les joves: l’educadora social, que tot i no tenir exercir en un context 

institucional favorable, no extreu que pugui acompanyar a les joves sense caure en el 

victimisme ni en el paternalisme, tot esdevenint un veritable passador de cultura per a les 

joves, apropant-los-hi tot allò necessari per a que elles puguin triar el que volen i el que no 

per a reconstruir-se a elles i les seves vides, i alhora, pugin restablir el significat de la 

confiança amb l’altre. Doncs tal i com descriu l’ASEDES (2007), la funció principal d’un ed. 

Social és, 

“ (1) La incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de las redes sociales, 

entendida como el desarrollo de la sociabilidad y la circulación social, y (2) La promoción 

cultural y social, entendida como apertura a nuevas posibilidades de la adquisición de bienes 

culturales, que amplíen las perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social” 

(p.37) 

Doncs per poder esdevenir una persona amb un projecte vital a territori i formar part [tal i 

com se’ls hi demana des d’allò polític i institucional] de l’estructura social amb la finalitat 
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d’estar integrades, tan com per establir vincles, com per crear comunitat i teixir contactes… 

és imprescindible comptar amb una xarxa de suport comunitari i d’afectes, és 

imprescindible una formació, és imprescindible una feina, és imprescindible un habitatge… 

i per poder fer tot això és imprescindible un acompanyament professional, respectuós, que 

no jutgi, que escolti, que deixi fer, que recolzi, i sobretot que aporti coneixements i motivi 

a l’altre a voler ser algú mateix, tot i amb les seves circumstàncies, tenint present d’on ve i 

deixant obert i lliure el seu futur, veient i treballant junt  a la persona amb i des de tots els 

seus prismes. 
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9. Annex 1 

Lleis - Protocols - Convenis  internacionals 

Protecció infància 

● Convenció sobre els drets de l’infant adoptada per l’Assemblea General de les Nacions 

Unides el 20 de novembre de 1989 

● Observacions generals del Comitè dels Drets de l’Infant de Ginebra (que, de conformitat 

amb l’article 4 de la Llei 14/2010, serveixen per interpretar totes les disposicions 

catalanes relatives als infants i adolescents). 

● Conveni sobre competència de les autoritats i la llei aplicable en matèria de protecció 

de menors, fet a la Haia el 5 d’octubre de 1961. Conferència de la Haia de Dret 

Internacional Privat· Conveni europeu relatiu al reconeixement i l’execució de decisions 

en matèria de custòdia de menors, així com al restabliment de dita custòdia, fet a 

Luxemburg el 20 de maig de 1980. 

● Conveni de 19 d’octubre de 2006 relatiu a la competència, la llei aplicable, el 

reconeixement, l’execució i la cooperació en matèria de responsabilitat parental i de 

mesures de protecció dels nens. Conferència de la Haia de Dret Internacional Privat. 

● Carta europea dels drets de l’infant, aprovada per Resolució A3-0172/92 del Parlament 

Europeu 

● Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea feta a Niça el 7 de desembre de 2000. 

● Reglament (CE) NO 2201/2003 del Consell, de 27 de novembre de 2003, relatiu a la 

competència, el reconeixement i l’execució de resolucions judicials en matèria 

matrimonial, i de responsabilitat parental 
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Víctimes/supervivents de tràfic 

● 1949-Conveni Internacional per a la repressió de la trata i de l’explotació de la 

prostitució 

● 1950- Conveni Europeu dels Drets Humans de 1950, ratificat per l’estat espanyol al 

1976 i Conveni Europeu de drets humans revisat en conformitat amb el protocol 

número 11 ( Data d’entrada en vigor 1 de novembre 1998) 

● 1979-Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la 

dona, adoptada per l’Assemblea General de Nacions Unides , 18 de desembre 1979 

Art.6 

● 1993- Declaració de les Nacions Unides sobre l’eliminació de la violència contra la 

dona , proclamada per l’Assemblea General en la resolució 48/104( article II), de 20 

de desembre de 1993 

● 2000-Conveni de Nacions Unides contra la criminalitat Transnacional Organitzada, 

aprovada per la Resolució de l’Assemblea General del 15 de novembre de 2000 

(conegut com Protocol de Palermo). 

● 2002-Directiva2002/90/CE del Consell de 28 de novembre de 2002 destinada a 

definir l’ajuda a l’entrada, a la circulació i a l’estada irregulars, incorporada a la Llei 

Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de reforma de Llei Orgànica 4/2000, d’11 de 

gener, sobre drets i llibertats dels estrangers i estrangeres a l’estat espanyol i la seva 

integració social, modificada per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre ;de la 

llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim local ; de la llei 30/1992, 

de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú ,i de la Llei 3/1991, de 10 de gener , de 

competència deslleial publicada al BOE el 2 de novembre de 2003( BOE 1979) 
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● 2002-Protocol per prevenir, reprimir i sancionar la trata de persones , especialment 

dones i menors. Convenció Nacions Unides 

● 2000-Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra la trata dels éssers humans 

, Varsòvia 2005 

● 2000-Protocol contra el tràfic  il·lícit d'immigrants per terra, mar i aire, que 

complementa la Convenció de les Nacions Unides con la Delinqüència Organitzada 

Transnacional, fet a Nova  York el 15 de novembre de 2000, ratificat per l’estat 

espanyol el 21 de febrer de 2002 i publicat al BOE el 10 de desembre de 2003( BOE 

número 295) 

● 2004-Directiva 2004/81/CE del Consell de 29 d’abril de 2004 relativa a l’expedició 

d’un permís de residència a nacionals de tercers països que siguin víctimes de  tràfic 

d’éssers humans o hagin estat objecte d’una acció d’ajuda a la immigració il·legal , 

que cooperen amb les autoritats competents, publicat al Diari oficial de la Unió 

Europea L 261 ,de 6 d’agost de 2004 (p.19-23) 

● 2008-Decisió Marc Consell de 19 de juliol de 2008 relativa a la lluita contra el tràfic 

d’éssers humans(2002/629/JAI),publicat al Diari Oficial de la Unió Europea L 203, d’1 

d’agost de 2002( pp.1-4) 

● 2010-Resolució del parlament Europeu sobre la prevenció del  tràfic d’éssers 

humans , B7-0029/2010 

● 2010-Informe del Secretari General de les nacions Unides A/65/209, de 2 d’agost de 

2010,relatiu al tràfic de dones i nenes 

● 2011-Directiva 2011/36/UE, relativa a la prevenció i lluita contra el tràfic d’éssers 

humans i protecció a les víctimes 
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Lleis estatals 

Protecció infància 

● Constitució espanyola de 1978 

● Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor 

● Codi civil espanyol 

● Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener de Responsabilitat Penal dels Menors 

● Codi penal espanyol 

● Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del delicte 

● Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya 

i la seva integració social, amb les modificacions introduïdes per la Llei orgànica 

2/2009, d’11 de desembre 

● Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la 

seva integració social 

● Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, modificació del sistema de protecció a la 

infància i l'adolescència. 

● Llei 26/2015, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència. 

 

Víctimes/supervivents de tràfic 

● 2000-Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers i estrangeres a 

Espanya i la seva integració social , reformada LO 2009 i reglament RD 557/2011, 20 

d’abril , sobre el període de reflexió i permisos excepcionals de residència i treball. 

● 2003- Llei orgànica 11/2003, de 29 de setembre , de mesures concretes en matèria 

de seguretat ciutadana, violència domèstica i integració social dels estrangers i 
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estrangeres, publicat al BOE de 30 de setembre de 2003(BOE número 234) que 

modifica l’article 188 de la llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre , de Codi penal 

● 2004- la Llei Orgànica 01/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció 

Integral contra la Violència de Gènere. 

● 2008-Pla integral de lluita contra el tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació 

sexual, desembre 2008 

● 2010-Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny , per la qual es modifica la Llei orgànica 

10/1995, de 23 de novembre , del Codi Penal publicat al BOE de 23 de juny de 2003 

(BOE número 152) 

Lleis catalanes 

Protecció infància 

● Estatut d’autonomia de Catalunya 

● Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials 

● Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 

l’adolescència 

● Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya que regula 

l’estatut dels menors desemparats, la filiació, i figures com l’adopció i l’acolliment. 

 

Víctimes/supervivents de tràfic 

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

masclista, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 2 de maig de 

2008(DOGC número 5123) 

● 2013- Protocol de protecció de les víctimes de tràfic d’éssers humans de la 

Generalitat de Catalunya 


