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PROTOCOLS DE SEGURETAT  

PER A LES DONES (víctimes de TEH)  
 I ELS I LES PROFESSIONALS QUE LES ATENEN 



Objectiu del PHIT:  

1. Incrementar el coneixement sobre l’impacte psicològic del tràfic de dones amb explotació 
sexual 

2. Millorar l’atenció que es dona a les supervivents  

 

Objectiu del Departament d’Interior (DG de la Policia i DG d’Administració de Seguretat): 

• Aportar el coneixement en matèria de seguretat de la problemàtica TEH  

• Impulsar i coordinar les accions corresponents a l’àmbit de la seguretat:  
• Recomanacions de seguretat per a víctimes  

• Recomanacions de seguretat per als professionals que les atenen 

 

Sota els eixos d’actuació:  PREVENCIÓ, DETECCIÓ, ATENCIÓ I PROTECCIÓ  

 



             

 

• El Departament d’Interior ha liderat accions en l’àmbit de la 
SEGURETAT (recomanacions de seguretat) 

 
• Wp 4: Desenvolupament d’eines i millora dels operadors 

per a una millor assistència a les víctimes: 
• Activitat 4.4 

• Activitat 4.5 

 



WP4: Desenvolupament d’eines i millora dels operadors per a una 
millor assistència a les víctimes 

 

 

• Activitat 4.4: Desenvolupament de directrius de seguretat per a 
l'autoprotecció de les víctimes de TEH i també per al personal 
d'ONG 

 
• Responsable d'activitat: Departament d’Interior i Universitat de Barcelona 

  

• Col·laboradors: Adoratrius (SICAR.cat) , Proyecto Esperanza, Asociación para 
la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Fier 

 

 

 
 



WP4: Desenvolupament d’eines i millora dels operadors per a una 
millor assistència a les víctimes 

 

 

• Activitat 4.5: Revisar els protocols de seguretat existents per a les 
víctimes de tràfic i proposar recomanacions generals 

 
• Responsable d'activitat: Departament d’Interior i Adoratrius (SICAR.cat) 

 

• Col·laboradors: Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la 
Mujer Prostituida (APRAMP), Proyecto Esperanza, Fier 
 

 



1 fullet (mida A5)  

 

 

 
 

1 fullet (mida A5)  

 

• Material per a víctimes 
• Material per als i les professionals de les entitats     
• Idiomes: CATALÀ, CASTELLÀ, ANGLÈS, FRANCÈS, HOLANDÈS, XINÈS, PORTUGUÈS, ÀRAB, RUS     

I ROMANÈS 



PORTADA  



PREVENCIÓ / DETECCIÓ / ATENCIÓ / PROTECCIÓ 



PREVENCIÓ / DETECCIÓ / ATENCIÓ / PROTECCIÓ 
 



PREVENCIÓ / DETECCIÓ / ATENCIÓ / PROTECCIÓ 
 

(Cada país posarà els seus) 





PORTADA 



PREVENCIÓ I SEGURETAT 



PREVENCIÓ I SEGURETAT 



MOLTES GRÀCIES 
 montserrat.roig@gencat.cat 

 

Montserrat Roig Terradas 
Psicòloga  
Gabinet de Seguretat 
Direcció General d’Administració de Seguretat 
Departament d’Interior 


