
 

 

SICAR cat contribueix a la creació de nous neologismes: tràfic 

de persones i contraban de persones 

 

EL TERMCAT ha resolt que la traducció del delicte de trafficking sigui tràfic 

d’éssers humans o de persones i que smuggling equivalgui a contraban de 

persones o éssers humans 

 

Barcelona, 29 de març del 2017. SICAR cat, programa d'atenció integral a dones 

víctimes del tràfic d'éssers humans (TEH), ha contribuït a la creació dels nous 

neologismes en llengua catalana relacionats amb els delictes de trafficking i 

smuggling, que ha publicat avui el TERMCAT a l’apartat ‘La finestra neològica’ del 

seu web: 

- Trafficking: Tràfic d’éssers humans o de persones 

- Smuggling: Contraban de persones o d’éssers humans 

Aquesta resolució respon a una preocupació que l’àrea de sensibilització i incidència 

de SICAR cat va traslladar al TERMCAT fa un any i escaig amb la finalitat de 

consensuar uns termes per a cada delicte ja que per exemple, els mitjans de 

comunicació que empren tant el català com el castellà traduïen en més d’una ocasió 

tráfico de personas (smuggling) com a tràfic d’éssers humans (trafficking). 

 A través del blog SICAR cat Press i del perfil de twitter @SICARcatPress, l’entitat ha 

fet i fa seguiment de notícies relacionades amb el tràfic d’éssers humans i ofereix 

recomanacions als mitjans de comunicació amb el hashtag #AlertaSicar. Al llarg del 

2016, SICAR cat va fer un total de 81 recomanacions #AlertaSicar, el 62% de les quals 

relacionades amb la confusió del delicte ja que trafficking i smuggling.  

Per tant, d’aquesta manera, a partir d’ara, el català compta amb unes formes que 

segueixen el paral·lelisme de la forma anglesa, que és la denominació de referència 

perquè és la que han establert els organismes internacionals en el moment de 

definir i fixar aquests conceptes. Properament els nous neologismes s’inclouran el 

CERCATERM.  

Contacte Mitjans: Rosa Cendón- 661 86 18 75  
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