GUIA DE SERVEIS
PER A LA INCLUSIÓ SOCIOECONÒMICA A
LLARG TERMINI DE PERSONES VÍCTIMES DEL
TRÀFIC D’ÉSSERS HUMANS (TEH)

BARCELONA
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INTRODUCCIÓ
La guia que es presenta a continuació recull i sistematitza algunes de les entitats i
serveis de referència del municipi de Barcelona que atenen a persones migrades
i/o, en concret, a persones víctimes de tràfic d’éssers humans (TEH) amb
finalitats d’explotació, sigui aquesta del tipus que sigui.
La guia, dirigida a professionals del sector social i elaborada per la Fundació Surt,
té com a objectius facilitar l’acompanyament integral a persones que han viscut
situacions de tràfic d’éssers humans en el seu procés d’autonomia, millorar
l’atenció oferta i afavorir el treball de coordinació i en xarxa.
Per tal d’ordenar la informació i facilitar la seva consulta, aquesta guia es divideix
en nou àmbits d’actuació: cerca d’habitatge, educació, treball, Administració
pública, finances, família, salut, comunitat i seguretat i atenció específica a
víctimes de TEH. Malgrat això, són múltiples els servei que ofereixen una atenció
integral i per tant engloben dos o més àmbits dels mencionats.
Per a l’elaboració d’aquest material, la Fundació Surt ha comptat amb la
participació de diverses professionals del sector social i d’un grup de dones que
han estat víctimes de TEH, per tal de seleccionar aquells serveis identificats com a
més coneguts o de referència en el moment de redacció de la guia (març de 2020).
Donades les limitacions de format, només s’ha recollit una breu llista dels serveis .
Atenció: Alguns dels serveis presentats poden requerir cita prèvia o disposar de
formes específiques de derivació. Si us plau, abans de derivar a qualsevol persona,
contacteu amb prèviament amb el servei. Recordeu que, en períodes d’estiu i hivern,
els horaris d’obertura i atenció es poden veure modificats.
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CERCA D’HABITATGE
Barcelona

Borsa d’Habitatges de Lloguer de
Barcelona

Assessorament especialitzat en matèria

Portal per a la cerca d’habitatges de

d’habitatge.

lloguer.

Cada districte disposa d’una Oficina de

https://habitatge.barcelona/borsa-pisos/

Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de

l’Habitatge.
www.bcn.cat/consorcihabitatge

Serveis que ofereix:

Horari d’obertura:

Llogar pisos a Barcelona, amb preus

Dl., Dt., Dc. i Dv. 8.30 a 14.30 h.

assequibles, per a facilitar l’accés a

Dj. 8.30 a 18.30 h.

unitats de
convivència i a joves de 18 a 35 anys

Serveis que ofereix:

que compleixen amb els requisits

Ajuts a la rehabilitació (d’habitatges,

d’accés a les Borses

ascensors, subministraments

Servei creat amb la unificació de la

energètics i cèdula d’habitabilitat).

Borsa d’Habitatge de Lloguer Social i

Accés a l’habitatge protegit i social

la Borsa

(prestacions permanents pel

Jove d’Habitatge.

pagament del lloguer, Renda Bàsica
d’Emancipació, prestació d’especial
urgència i Borsa
d’Habitatge de Lloguer de Barcelona).
Ús digne de l’habitatge (informació i
assessorament legal en matèria
d’habitatge, habitatges per a
emergències socials, ofideute,
mediació en el lloguer).
Informació sobre la Xarxa
d’Habitatges d’Inclusió social.
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EDUCACIÓ
Consorci d’Educació de Barcelona

Servei d’Acompanyament al

Oferta pública d’educació de persones

Reconeixement d’Estudis Universitaris

adultes.

(SARU)

Informació:

Informació:

Adreça: Oficina d’Atenció - Carrer Roger Adreça: Carrer de Calàbria, 147, 08015
Barcelona
de Llúria, 1-3, 08010, Barcelona
Telèfon: 93 551 10 00

Telèfon: 936 34 75 49

https://www.edubcn.cat/ca/

E-mail: saru@gencat.cat
https://treballiaferssocials.gencat.cat

Horari d’obertura:

Horari d’atenció:

L’horari d’atenció telefònica és de:

Dl. a Dj. 9 a 15 h

Dl. a Dj. 8 a 17 h.

Dv. 9 a 14 h

Dv. i vigílies de festiu 8 a 14 h.

En horari de tarda, cal demanar cita

L’horari de l’Oficina d’Atenció és de:
Dl. a Dj. 8.30 a 17 h.
Dv. i vigílies de festiu 8.30 a 14 h.
Serveis que ofereix:
En relació a l’educació de persones
adultes, el Consorci d’Educació ofereix:
• Ensenyaments de llengües
• Informàtica
• Formació instrumental
• Educació secundària per a les persones
adultes
• Curs específic per a l’accés als cicles
formatius de grau mitjà
• Preparació per a les proves d’accés

prèvia
.
Serveis que ofereix:
Homologació de títols universitaris
estrangers a títols
universitaris espanyols de Grau o
Màster que donin accés a professió
regulada.
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EDUCACIÓ
Fundació Migra Studium
Fundació privada sense ànim de lucre,
pel suport i acollida de persones
migrades.
Informació:
Adreça: Carrer Palau, 3, 08002,
Barcelona
Telèfon: 934 12 09 34
E-mail: info@migrastudium.org
http://www.migrastudium.org/
Horari d’obertura:
Dl. a Dv. 9.30 a 13 h i de 16.30 a 20 h

TREBALL
Itinerari de Recuperació, Apoderament i
Inserció sociolaboral de dones víctimes
de tràfic per a l’explotació sexual,
adreçat a les afectades que decideixen
continuar al país d’acollida.
Informació:
Adreça (central): Carrer Guàrdia, 14,
Baixos, 08001, Barcelona
Telèfon (central): 93 342 8380
Pàgina web: https://www.surt.org/
Horari d’obertura:
Dl. a Dv. 9 a 19h
Serveis que ofereix (conjuntament amb

Serveis que ofereix:

Adoratrius Sicar.cat –vegeu 9.3-):

En relació amb l’educació, la

Acompanyament en el disseny i

FundacióMigra Studium ofereix:

execució del projecte professionals

Cursos de llengua: Català (nivell

Millora de les competències tècnica i

inicial) i Castellà (nivell 1-4)

de base

Cursos d’alfabetització i persones

Acompanyament en l’acreditació i

neolectores

qualificació professional i formativa

Grup de dones amb espai de guarda

Assessorament i informació sobre el

Grup de reforç i de conversa

mercat de treball

Parelles lingüístiques

Artteràpia

Espai setmanal
Fem un Cafè (trobades entre
treballadores i alumnes, cada dilluns
de mes)
Espai mensual de trobada (trobades
un diumenge a la tarda al mes)
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TREBALL
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

Barcelona Activa (Barcelona Treball)

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Agència municipal pel desenvolupament

Informació:

local de l’Ajuntament de Barcelona. En

Adreça: Consulteu a la pàgina web

concret, Barcelona Treball és el portal

l’Oficina de Treball de la Generalitat
(OFG) més propera.
Telèfon: 93 553 61 00 / 93 553 61 01
https://serveiocupacio.gencat.cat
Horari d’obertura:
Dl. a Dv. 8 a 15 h.
Serveis que ofereix:
Prestacions per atur
Orientació i assessorament per a la
cerca de feina
Cercador d’ofertes de feina
Certificats de professionalitat

web de Barcelona per trobar feina.
Informació:
Adreça (seu central): Carrer Llacuna,
162-164, 08018, Barcelona.
Telèfon: 93 401 97 77
E-mail:
barcelonactiva@barcelonactiva.cat
https://www.barcelonactiva.cat
Horari d’obertura:
Dl. a Dj. 8.30 a 18.30 h.
Dv. 8.30 a 15 h.
Serveis que ofereix:
Sessions informatives

Cercador de cursos de formació

Punts d’Informació per a l’Orientació i

Renda Garantida de Ciutadania

la Recerca de Feina

Tramitacions en línia (renovar

Assessorament personalitzat

demanda, consultar CV, sol·licitar

Coaching laboral

informes, canviar la situació

Accés a ofertes de feina

administrativa)

Espais de recerca de feina
Catàleg d’activitats per l’orientació i
la recerca de feina i la millora
professional
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TREBALL
Punt de Defensa dels Drets Laborals

Associació promoguda per CCOO de

(Ciutat Vella, Nou Barris i Sants-

Catalunya per a l’assessorament en

Montjuïc)

matèria d’estrangeria, mobilitat

Assessorament individual sobre drets

internacional i sobre els drets socials i

laborals.

laborals de les persones immigrades.

Informació:

Informació:

Adreça: Consulteu a la web les adreces

Adreça (central): Via Laietana, 16, 08003,

dels diferents Punts de Defensa de Drets

Barcelona.

Laborals.

Telèfon: 93 481 27 20

Telèfon:

E-mail (central): conc@ccoo.cat

Nou Barris: 93 234 61 21

www.ccoo.cat/aspnet/immigracio.aspx

Ciutat Vella: 93 234 61 20
Sants-Montjuïc: 93 234 61 22
E-mail: dretslaborals@barcelonaactiva.cat
https://ajuntament.barcelona.cat
Horari d’atenció: Els horaris varien segons
el districte.
Serveis que ofereix:
Assessorament individual sobre drets
laborals, general i específic en l’àmbit de
la restauració, el turisme, el treball a la
llar i les cures

Serveis que ofereix:
Assessorament i orientació sobre la Llei
d’estrangeria
Tramitació de permisos de treball, de
residència, de reagrupament familiar,
etc.
Informació sobre el procediment d’accés
a la nacionalitat
Informació sobre primera acollida i
coneixement de l’entorn
Assessorament sobre mobilitat
internacional de persones treballadores
Formació i sensibilització en temes
vinculats al fet migratori.
Impartició del mòdul de coneixements
laborals previst a la Llei d'acollida de
Catalunya
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ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Oficina d’Atenció Ciutadana

Telèfon 012

Informació:

Atenció i informació general dels

Adreça (a Barcelona): Carrer de Sant

serveis i actuacions de la

Honorat, 1-3, 08002, Barcelona

Generalitat de Catalunya i suport en la

Telèfon:012

realització de tràmits en línia.

https://web.gencat.cat

Informació:

Horari d’obertura:

Telèfon: 012

Dl. a Dv. 9 a 17 h.

https://web.gencat.cat/ca/contacte/012

Serveis que ofereix:

Horari d’obertura:

• Atenció presencial sobre els serveis i

Dl. a Dv. 8 a 22 h.

tràmits que s’hi poden fer tant de la
Generalitat com d’altres administracions Serveis que ofereix:
públiques.
El telèfon 012 ofereix assessorament

específic i general sobre els serveis i
tràmits de l’administració pública.
Concretament, en matèria d’educació de
persones adultes, per exemple, el
telèfon ofereix assessorament sobre:
Homologacions i convalidacions de
títols estrangers
Legalitzacions de documents
acadèmics
Escolarització (consultes de les
famílies)
Ajuts de menjador, beques i altres
ajuts
Titulacions i documentació acadèmica
Altres
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ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Servei d’Atenció a Immigrants,

Serveis que ofereix:

Emigrants i Refugiats (SAIER)

Serveis per a persones immigrants,

Servei municipal que ofereix informació

com ara: acollida i informació general

i assessorament sobre immigració,

de la ciutat, assessorament jurídic i

refugi, emigració i retorn voluntari a

tramitació de documentació, atenció

qualsevol persona que visqui a la ciutat

social, assessorament formatiu i

de Barcelona.

laboral, informació sobre habitatge,

Informació:

homologació i convalidació d’estudis.

Adreça: Avinguda Paral·lel, 202, 08015,

Serveis sobre emigració per a

Barcelona

persones que marxen a un altre país.

Telèfon: 932 562 700

Serveis sobre retorn voluntari al país

E-mail: saierinfo@bcn.cat

d’origen: informació i assessorament

https://ajuntament.barcelona.cat

sobre el retorn voluntari, informació

Horari d’obertura:

d’alternatives al retorn i recursos de

Dl. a Dj. 9 a 19 h.

la ciutat, suport psicològic,

Dv. 9 a 14 h.

assessorament jurídic, entre d’altres.
Serveis sobre asil i refugi: assistència
jurídica, atenció social, suport
psicològic i informació i
assessorament sobre cursos, mercat
laboral i recerca de feina.

PAGE 09

FINANCES
Caixa Enginyers Banc

Càritas

Informació:

Entitat sense ànim de lucre de l’Església

Adreça: Consulteu a la web, la direcció

Catòlica que treballa amb persones en

de les distintes oficines.

situació de pobresa.

Telèfon: 90 220 02 31

Informació:

https://www.caixaenginyers.com/

Adreça: Via Laietana, 5, 08003,

Horari d’obertura:

Barcelona

Consulteu l’horari de cada oficina

Telèfon: 93 344 69 00
https://caritas.barcelona/es/

Serveis que ofereix:
Obrir comptes bancaris amb interessos
més baixos.

Horari d’obertura:
Dl. a dv 8 a 15 h.
Serveis que ofereix:
Càritas ofereix diversos programes
d’atenció a persones en
situació de risc d’exclusió social o
vulnerabilitat. En concret, per a les
persones refugiades ofereix un itinerari
de desenvolupament per cobrir les
necessitats bàsiques de les persones
ateses, com ara les despeses escolars,
de transport o salut, entre d’altres.

PAGE 10

FAMÍLIA
Serveis socials -Ajuntament de

La Caixa - Proinfància

Barcelona

Programa de “la Caixa” contra la pobresa

Serveis Socials de Barcelona per a la

infantil

població migrant

Informació:

Informació

Adreça:

Adreça: Per conèixer el centre

Consultar a la pàgina web les distintes

corresponent, consulteu el portal web.

entitats que desenvolupen el programa,

Telèfon (per programar visites): 936197311

segons el districte.

www.barcelona.cat/serveissocials
Horari d’obertura:
Atenció telefònica:
Dl. a Dv. 9 a 14 h. - Dm. i Dj. 16 a 19 h.
Atenció al públic:
Dl., Dm., Dc. i Dv. 9 a 13 h.
Dm. i Dj. 16 a 18 h.
Serveis que ofereix:
Entre l’àmplia cartera des serveis oferts,
en relació amb l’atenció a la població

https://obrasociallacaixa.org/es/home
Serveis que ofereix:
Dins l’Obra Social “la Caixa”, el
programa Caixa Proinfància
engloba a més de 400 entitats socials
que treballen en xarxa per atendre a
famílies amb infants, d’edats entre 0 a 18
anys, en situació de pobresa o
exclusió social. Dins d’aquest marc
s’ofereixen:
Serveis educatius:

migrant, cal destacar:

Reforç educatiu i equipament escolar

• Acolliment a persones immigrants,

Centres oberts

emigrants i refugiades SAIER ( vegeu 4.3)

Campaments i activitats d'estiu

• Serveis d’acompanyament al

Tallers educatius familiars

reagrupament familiar: “Noves famílies”

Serveis per a la salut:

• Sessions informatives d’acollida i

Alimentació i higiene infantil

acompanyament per a persones

Ulleres i audiòfons

nouvingudes

Suport psicològic

• Programa Barcelona Acció Intercultural
• Cursos de català inicial
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SALUT
Associació Exil
Associació centrada en l’atenció
terapèutica mèdica-psicosocial
a persones traumatitzades per diferents
tipologies de violacions dels drets
humans.
Informació:
Adreça: Avinguda República Argentina, 6,
4rt 2ª, 08023, Barcelona
Telèfon: 93 238 5760
E-mail: exilspain@pangea.org
http://www.centroexil.org/
Horari d’obertura:
Obert de Dl. a Dv.
Serveis que ofereix:
Programa de reparació mèdicopsicosocial per a víctimes de
violacions dels drets Humans i tortura.
Programa terapèutic integral per a
dones víctimes de violència de gènere,
que inclou projectes particulars
d'atenció integral per a dones
immigrades, un altre en casos
específics de Colòmbia i el Marroc, i
un altre dedicat a casos específics de
dones adolescents i joves.

Programa d'intervenció en situacions
de crisi en casos de dones
assassinades o greument ferides
víctimes de violència de gènere
(atenció a la víctima, als i les
familiars, i coordinació amb els
equips d'intervenció).Programa
terapèutic-educatiu de suport a
la maternitat per a dones
víctimesde violència de
gènere.Programa terapèuticeducatiu especialitzat per a infants
víctimes de maltractaments i abusos
sexuals.
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061 CatSalut Respon

SALUT

Hospital Universitari Vall Hebron

Servei d’atenció telefònica i en línia del

Programa de psiquiatria transcultural i

sistema sanitari públic català.

immigració al llarg de la vida.

Informació:

Informació:

Telèfon: 061

Adreça: Passeig de la Vall d'Hebron 119-

E-mail: 061catsalutrespon@gencat.cat

129, 08035, Barcelona

http://sem.gencat.cat

Telèfon: 93 489 30 00 / 93 274 60 00

Horari d’atenció:
Tot l’any 24 hores del dia
Serveis que ofereix:
Informació sobre els serveis i les
prestacions sanitàries
Consultar la localització del centre
d’atenció primària (CAP) assignat
Aclarir dubtes i rebre consell sobre la
salut o el tractament que us han
indicat
Rebre informació sobre tràmits
administratius o sobre gestions
relacionades amb la
targeta sanitària
Sol·licitar assistència a domicili
Sol·licitar una ambulància
Altres

https://hospital.vallhebron.com
Serveis que ofereix:
El servei de Psiquiatria ofereix una
assistència clínica a pacients amb
problemes de salut mental i addiccions.
Entre la cartera de serveis, cal destacar
el servei de psiquiatria transcultural.

PAGE 13

COMUNITAT
Xarxa d’Acollida i Acompanyament

Coordinado d’Entitats del Poble Sec

Cercador d’entitats on-line que engloba

Pla d’Acollida “Poble Sec Per a Tothom”

a més de 100 entitats sense ànim de
lucre que proporcionen informació i

Informació:

assessorament a persones nouvingudes

Adreça: Carrer Concòrdia, 33-35, baixos,

per promoure la seva autonomia i

08004, Barcelona

inclusió social.

Telèfon: 93 324 85 38 /93 329 99 52
E-mail: sociolaboralps@gmail.com

Informació:

http://www.poblesec.entitatsbcn.n

http://novaciutadania.cat/cercador/
Horari d’obertura:
Serveis que ofereix:

Dl. a Dv. 10 a 14h i de 16 a 20h

Permet cercar els serveis i projectes
oferts per les entitats d’acollida, seguint

Serveis que ofereix:

els criteris de:

Aplega la majoria d’entitats i

Àmbit territorial

associacions del barri de Poble Sec que

Tipus de servei o projecte ofert per

treballen per afavorir la convivència al

l'entitat (servei d'acollida, cursos de

barri i treballar la inclusió social.

llengua, servei d'assessorament jurídic

Algunes de les activitats ofertes són:

i/o laboral, serveis d'orientació i ajuda

Assessorament sociolaboral i jurídic

e temes d'habitatge, atenció social,

Activitats formatives

pisos d'acollida, serveis específics per

Activitats d’inserció i prospecció

a dones, educació no formal, serveis

(cerca de possibles ocupadors)

específics de salut).

Activitats que dinamitzin la

Grup de treball al qual pertanyen:

participació en el barri per afavorir la

Xarxa d'Entitats Socials

creació i l’enfortiment de xarxes

d'Assessorament Jurídic en

socials i relacionals.

Estrangeria (XESAJE) o Coordinadora
de la Llengua.
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COMUNITAT
Associació Sociocultural La Formiga
Associació que impulsa projectes i
actuacions adreçades a cobrir
necessitats socials relacionades amb
l’arribada de persones nouvingudes.
Informació:
Adreça: Carrer Elkano, 74, Baixos, 08004,
Barcelona
Telèfon: 93 4438207
E-mail: info@laformiga.org
http://www.laformiga.org/
Horari d’obertura:
Dl. a Dv. 10 a 14 h. i de 16 a 20 h.
Serveis que ofereix:
Serveis d’acollida, com ara sessions
informatives i sessions de coneixement
de la societat catalana
Reforç lingüístic i lleure per a joves
nouvinguts/des
Promoció de l’acollida i participació de
dones migrades: accions formatives de
llengua, activitats socioculturals,
coneixement de l’entorn i participació en
el barri, entre d’altres
Tallers sobre drets i deures civils per a
persones migrades
Accions de sensibilització, mitjançant l’ús
de contes per la interculturalitat i la
convivència.

Creu Roja Catalunya
Informació:
Adreça: Carrer Joan d'Àustria, 118,
08018, Barcelona
Telèfon: 93 300 65 65
E-mail: informació@creuroja.org
www.creuroja.org/AP/CM.aspx
Serveis que ofereix:
Per a la integració social de la
població nouvinguda, la Creu
Roja compta amb serveis d’acollida,
assessorament legal, suport psicològic
o suport en la recerca de feina, entre
d’altres.
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I ATENCIÓ ESPECÍFICA A VÍCTIMES DE
TRÀFIC DE PERSONES
Centre d'Urgències i Emergències

UTEH - Unitat Municipal contra el

Socials de Barcelona (CUESB)

Tràfic d’Éssers Humans

Servei d’atenció psicosocial

Informació:

permanent que atén qualsevol situació

Telèfon d’urgències de la Policia

d’urgència i d’emergència social.

Nacional (Brigada contra el Tràfic

Informació:

d’Éssers Humans, TEH): 900 105 090

Adreça: Carrer Llacuna, 25, 08005,

E-mail: unitatTEH@bcn.cat

Barcelona

https://ajuntament.barcelona.cat

Telèfon (central): 90 070 30 30
Horari d’obertura:
Obert tot l’any, les 24 hores del dia

Serveis que ofereix:
Assessorament
a professionals

Serveis que ofereix:

Atenció social

Equip multidisciplinari, que ofereix

Atenció psicològica

atenció a persones en situacions de crisi

Atenció i representació jurídica

social greu:

Acollida en coordinació amb els

Infància i persones adultes desateses
Dones que viuen situacions de
violència masclista
Persones que han perdut l’habitatge de
forma sobtada i no tenen recursos per
cercar-ne un de nou
Persones sense recursos econòmics i
que necessiten suport per adquirir
medicacions, alimentació, entre
d’altres
Qualsevol altra persona que necessiti
atenció psicosocial immediata.

serveis especialitats en la matèria.
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I ATENCIÓ ESPECÍFICA A VÍCTIMES DE
TRÀFIC DE PERSONES
Adoratrius SICAR.cat

Asil.cat

Adoratrius és una entitat religiosa de

Conjunt d’entitats organitzades de

caràcter social sense

forma voluntària i sense

ànim de lucre que atén a dones i infants

personalitat jurídica pròpia amb

víctimes de tràfic d’éssers humans.

l’objectiu de defensar el dret d’asil a

Informació:

Catalunya i els drets de les persones

Telèfon: 679 65 40 88

que han patit un desplaçament forçat

E-mail: sicar@adoratrius.cat

fruit de greus vulneracions dels seus

https://adoratrius.cat/

drets humans.

Horari d’obertura:

Informació:

Atenció telefonia les 24 hores del dia

Adreça: Consultar la informació de les
entitats que conformen aquesta xarxa, a

Serveis que ofereix:

la web d’Asil.cat

En relació amb el tràfic d’éssers humans,

http://asil.cat/

Adoratrius Sicar.cat
ofereix atenció integral per a la

Serveis que ofereix:

recuperació i restitució dels drets de les

Atenció psicològica i psiquiàtrica i

dones i la infància víctimes de TEH.

accés a altres recursos sanitaris
Recursos jurídics
Recursos socials i sociolaborals
Atenció a col·lectius específics
Recursos d’incidència/sensibilització
i formació

Aquesta publicació forma part del
projecte "Life Beyond the Shelter"
finançat per la UE

www.libes.org
MAIL SURT

Life Beyond the Shelter té l’objectiu d’assegurar una integració positiva
a llarg termini per a les víctimes nacionals de països de tercers països
en la societat d’acollida reforçant el suport en la transició de la vida al
refugi a la independència..

A Catalunya, la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista, considera el tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual com una
forma de violència masclista. Així, les dones i joves que en són víctimes haurien de poder
veure garantit l’accés als serveis i recursos que conformen els circuits de violència
masclista. Malgrat això, tal i com denuncien les entitats d’atenció a víctimes de TEH, són
múltiples els casos que aquest dret s’ha vist vulnerat. En aquest context, convé recordar
que és missió de tots i totes les professionals implicades promoure la garantia d’aquests
drets, denunciant els casos on no es veuen garantits i contribuint a sensibilitzar als
diferents actors que intervenen, o poden intervenir, en els processos d’atenció,
recuperació i acollida de les dones i joves ateses.

