
 

Jornades de presentació dels resultats del projecte europeu 
 

“L’impacte psicològic del tràfic d’éssers humans amb finalitats 
d’explotació sexual en les supervivents.” (PHIT) 

 
 

El tràfic d’éssers humans (TEH) amb finalitats d’explotació sexual constitueix una greu vulneració dels drets 
humans i una clara forma de violència masclista. Els processos de victimització associats al TEH tenen 
conseqüències greus en les vides i la salut (física, sexual i psicològica) de les dones. El seu estudi resulta clau 

per abordar de forma adequada els processos de recuperació de les supervivents.  

Aquesta jornada s’organitza en el marc del Projecte PHIT i pretén ser un espai on compartir el coneixement 
generat al llarg dels dos anys de recerca, i oferir un espai de debat per aprofundir aquest coneixement i 
explorar possibilitats de millora en les intervencions i interaccions per part dels professionals que atenen a 
supervivents.  
 
Comptarà amb la participació de diversos experts: 

 Kristiina Kangaspunta, Representant de l’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte 
(ONUDD) 

 Markus González Beilfuss, Alba Alfageme, Miguel Angel Soria, Universitat de Barcelona 
 Conny Rijken i Leyla Khadraoui, Universitat de Tilburg (Països Baixos) 
 ONGs especialitzades en l’atenció a víctimes de TEH: APRAMP, Fier, Proyecto esperanza i Sicar 
 Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 
 Mar Ramos Gascon, Hospital Vall d’Hebron 
 Teresa Rodríguez Montañés, Universitat d’Alcalá 

 

Informació pràctica:  

 

Data i lloc de la jornada: 

29 de novembre de 2018 | 9.00h - 18.00h 

30 de novembre de 2018 | 9.00h - 13.30h 

Aula Magna, Facultat de Dret  

Universitat de Barcelona (Avinguda Diagonal 684) 

 

Inscripció obligatòria:  

Formulari d’inscripció   

Places limitades. Termini per a la inscripció: fins al 26 de novembre. 

Preu: gratuït 

Servei de traducció simultània català / castellà – anglès disponible 

 

Contacte: phit.project@ub.edu  

 

El projecte PHIT "Psychological Health Impact of Trafficking in Human Beings for Sexual 

Exploitation on Female Victims. Consequences for Stakeholders ." és un projecte cofinançat 

per la Unió europea (nombre HOME/2015/ISFP/AG/THBX/4000008432).  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qzwxosOxOk-7ESFXRH3btCFiGCQOgZFDj3gx9xgKDxdUNFFJMUdIQlJBRlBITlFFQU9BNjRBVFg3Ri4u

