CONSELL DE L'ADVOCACIA CATALANA

TRÀFIC DE
PERSONES AMB
FINALITAT
D'EXPLOTACIÓ
SEXUAL, LABORAL I
MENDICITAT
GIRONA, 1 D'ABRIL DE 2022

FORMAT
PRESENCIAL I EN
LÍNIA

PRESENTACIÓ
El tràfic d’éssers humans és una de les violacions
de drets humans i una de les infraccions penals més
greus a escala mundial.
Aquesta forma moderna d’esclavatge afecta
col·lectius en situació de vulnerabilitat, en especial,
dones, menors d’edat i persones estrangeres en
situació administrativa irregular; tot i això, la
tolerància i la permissivitat de la societat davant
del fenomen és alarmant.
Tot i que el tràfic de persones es centra en gran
part amb finalitats d’explotació sexual, també es
pot dur a terme amb finalitats d’explotació laboral
i per mendicitat, sent una xacra social que va en
augment en la nostra societat.
L’advocacia, així com altres col·lectius professionals
de primera línia com són els serveis socials, els
serveis sanitaris i les forces de seguretat, poden
entrar en contacte amb possibles víctimes de tràfic
de persones, i és per això que aquests col·lectius
professionals tenen un paper fonamental en la
detecció d’indicis de possibles situacions de tràfic
d’éssers humans i la defensa de les víctimes.
Com a signant del Protocol de Protecció de les
víctimes fe tràfic d’éssers Humans de Catalunya el
Consell de l’Advocacia Catalana vol contribuir a
fer visible i revertir aquesta greu situació i, per
aquest motiu realitzem aquesta jornada formativa.

PROGRAMA
10:00-10:30

Inauguració i Benvinguda de les
autoritats

10:30-11:30

PANEL 1
El tràfic de persones amb finalitat d'explotació
sexual/laboral i mendicitat: Concepte i marc legal.
-Presenta i Modera: Il·lma. Sra. Mireia Pardell
Sra. Carolina Villacampa Estiarte. Catedràtica
Dret Penal de la UdLl
Sra. Elena Arce Jiménez. Responsable de
Migracions i Igualtat de tracte del Defensor del
Poble

11:30-12:00

Pausa Cafè

12:00-13:00

PANEL 2
Persones actores que intervenen: les víctimes de
tràfic com a centre de l'actuació.
-Presenta i Modera: Il·lma. Sra. Dolors Teulé
Sra. Sara Gómez Expósito. Fiscal de la secció
d'estrangeria de la Fiscalia Provinicial de
Barcelona
Sergent Luis Moreno Comendador. Cap de la
Unitat central de Tràfic d'Éssers Humans de
MMEE

13:00-14:00

PANEL 3
La intervenció de l'advocacia en la pràctica: La
protecció de les víctimes
-Presenta i Modera: l'Il·lm. Sr. Jordi Espelt
Sra. Teresa Girón. Directora del Centre de
primera acollida Fundació Ödos
Sra. Sònia Martínez Albiñana. Advocada de
Caritas Diocesana, experta en Dret
d'Estrangeria

14:00

Cloenda i Fi de la Jornada

LLOC
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona
Pl. de Jaume Vicens Vives, 4 · 17001 Girona
tel. 972 210 208 · fax 972 200 423

PREUS
Presencial: 20€
En línia: 10€

INSCRIPCIONS
www.cicac.cat
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