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16.30 h «La perspectiva de drets humans en la lluita contra la tracta», 
a càrrec de Valentina Milano, professora de l’àrea de Dret Internacional Públic i Relacions 
Internacionals de la Universitat de les Illes Balears (UIB)

17 h Presentació de la Xarxa Espanyola contra la tracta per part d’algunes de les seves sòcies 
locals: Metges del Món - Illes Balears i Fundació Solidaritat Amaranta

17.15 h «Detección e intervención con víctimas de trata de seres humanos, enfoque 
y perspectiva de Cruz Roja», a càrrec de Rosa Flores Infante, responsable de tracta de Creu 
Roja

18.15 h Descans

18.30 h «Nuevas tendencias de trata nigeriana en Francia y acogida de las víctimas 
en el centro Asociación Foyer Jorbalan de París», a càrrec de Magali Poirier, coordinadora 
del projecte Foyer Jorbalan  

19.30 h «Arteterapia: El color de las lágrimas», a càrrec de Catalina Reus, experta en 
arteteràpia

20.30 h Tancament del segon mòdul 

16.30 h Presentació del Fòrum 

16.45 h Ponència inaugural: «Infancia víctima de la trata: desapariciones y fracaso 
de los sistemas de protección», a càrrec d’Helena Maleno, investigadora i fundadora de 
Caminant Fronteres

17.45 h «El cómic social como herramienta de denuncia y sensibilización», 
a càrrec d’Alicia Palmer, voluntària de Metges del Món i guionista del còmic Esclavas

18.30 h Descans 

18.45 h «Contar la trata desde las historias de vida de las supervivientes», 
a càrrec de Patricia Simón, cofundadora de Periodismo Humano, experta en comunicació 
sobre el tema de la tracta

19.45 h «Historias y cuentos desde diferentes perspectivas sobre la trata»,
 a càrrec de Víctor Eguriase Uwagba, mediador intercultural i narrador d’històries

20.30 h Tancament del primer mòdul 
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16.30 h Presentació de l’estudi «Històries de tràfic, tracta i prostitució. Procés 
migratori de dones nigerianes a Mallorca», i projecció de l’audiovisual: Coneixes la 
seva història? (autora: Maria Fuster), a càrrec de M. Magdalena Alomar, coordinadora 
de projectes, i Xisca Plasència Venys, educadora social del Casal Petit

17.30 h Presentació dels darrers informes «Estándares de derechos humanos en 
materia de trata. Estudio de caso sobre la realidad de los países de origen: el caso 
de las mujeres nigerianas», a càrrec de Gema Fernández, advocada a Women’s Link
«La investigación: el primer paso para estrategias de incidencia política. El caso de 
Andalucía», a càrrec de Carla Cingolani, de l’associació Mujeres en Zona de Conflicto (MZC).

18.45 h Descans 

19 h Mesa de presentació de les línies estratègiques de les autoritats locals

20 h Debat general 

20.15 h Conclusions finals i clausura 
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De què tracta la tracta? Pràctiques d’explotació, extorsió i engany

La lluita contra la tracta de dones i nines per a explotació sexual

L’Administració i el tercer sector com a agents de canvi social: 
Accions i incidència política 
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d’11.30 a 13.30 hores, a la plaça de l’Olivar, Palma

Activitat artística:
Toys, a càrrec d’Anna Piratti.16 d’abril 


