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2013. Secció de Salut Comunitària(UMTSID) 

Direcció:Jordi Gómez i Prat 
Coordinació: Hakima  Ouaarab Essadek 

Isabel Claveria Guiu 
Gestió administrativa: Tahir Rafí / Alicia Moreno Alcaz  

 
Agents Comunitaris de Salut: 

Isabel Riesa /Ousseynou niang / Apolonia Salomón (Àfrica SubSahariana) 
Estefa Choque/ Constanza Moncayo  (Amèrica Llatina) 

Eniko Vicsai (Europa de l’Est) 
Abdallah Denial (Magreb) 

Tahir Rafí (Pakistan) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La memòria anual d’activitats evidencia la feina feta al llarg de l’any, amb una 
perspectiva global, que reflecteix el treball i la intervenció dels diferents implicats.  
El equip de salut comunitària de Medecina Tropical i Salut Internacional Drassanes 
(UMTSID) va engegar aquesta dinàmica fa 20 anys (1994)  i ens sentim orgullosos de 
continuar-la des de l’any 2012 formant part de la Unitat de Salut Internacional 
Drassanes- Vall d’Hebron. Amb aquesta memòria d’activitats que us presentem  volem 
donar a conèixer quina ha estat l’activitat desenvolupada en l’àmbit de les 
intervencions comunitàries  al  llarg d’aquest any 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboració de la memòria: 
Hakima Ouaarab Essadek 

Isabel Claveria Guiu 
 

 



                                                                                                                                
                                                                                                        

Unitat de Medicina tropical i Salut Internacional Drassanes: 

30 anys de treball en la Medicina Tropical i la Salut Internacional 

 

El 3 d´octubre de 1983 va ser creada la Unitat de Malalties Tropicals a l'antic 

Centre Diagnòstic Atarazanas. En aquell moment, la principal població atesa 

estava formada per emigrants de Catalunya i de la resta de l'Estat espanyol 

(treballadors d'empreses espanyoles, religiosos/es missioners, membres de la 

cooperació espanyola...) que retornaven de països tropicals amb patologies 

importades. Durant aquesta dècada dels vuitanta van anar afegint-se 

paulatinament casos d'immigrants que també presentaven aquestes patologies, 

destacant de forma significativa els originaris de Guinea Equatorial i es va veure 

la necessitat de realitzar una sèrie d’adaptacions en el servei de la UMTSID a fi 

de poder atendre amb equitat els nous usuaris. 

                                                   

                  

 

  

 

Secció de salut comunitaria  

18 anys de treball en la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per respondre a aquesta necessitat, l’any 1994, es va realitzar el primer programa de informació 

sanitària culturalment adaptada sobre les malalties de transmissió sexual,VIH/SIDA, tuberculosi  

i d’altres malalties transmissibles  amb el suport de la xarxa europea AIDS & Mobility formada 

per professionals que treballen en temes relacionats amb la prevenció de la SIDA amb 

immigrants i minories ètniques i un finançament extern del programa de Prevenció i assistència 

de la SIDA del Departament de la Salut  de la Generalitat de Catalunya. Aquest suport del 

programa  continua encara avui en dia  i s’ha ampliat al llarg d’aquests anys. 

L’equip de Salut comunitària ha anat ampliant els projectes a mida que augmentaven les 

necessitats i com fruit d’aquesta experiència de treball en el camp de la salut comunitària i la 

immigració va néixer l’any 2009, l’associació Equip de Treball sobre Immigració i Salut (ETIS) 

amb l’objectiu de continuar treballant per aconseguir una atenció sanitària accessible, 

humanitzada, participativa i oberta a totes les comunitats, contribuint així a la reducció de les 

desigualtats en salut, impulsant processos participatius en l’elaboració de les polítiques de salut i  

immigració i l’ apoderament de les persones i les comunitats com part de la planificació. 

 
 

 

 



                                                                                                                                
                                                                                                        

La secció de salut comunitària funciona de manera transversal  per a una atenció 

integral i equitativa  especialment  amb persones en situació vulnerable. Durant aquest 

any s’ha treballat en tres principals àrees: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Àrea de suport a l’activitat assistencial: activitats de traducció, mediació, informació  
sanitària, counseling, orientació sociosanitaria, localització de pacients perduts. Amb la 
finalitat d’oferir un servei equitatiu i reforçar el vincle amb les comunitats de forma que 
facilita l’accés a elles i ens dona una visió més propera de les seves necessitats en 
salut.  

 
Àrea de intervenció comunitària per la promoció de la salut:  

 Tallers amb grups i  campanyes de sensibilització amb la comunitat   

 Creació de xarxa de  base comunitària (xarxa d’agents comunitaris de salut, 
educadors d’iguals... ) per fomentar el debat sobre aspectes relacionats amb la 
salut, millorar el coneixement sobre els recursos socio sanitaris i augmentar les 
habilitats comunicatives tant a nivell interpersonal com social. 

 Mobilització comunitària (associacions,grups informals...) permet donar suport a 
les comunitats per augmentar el seu grau d'organització interna (creació 
d'associacions, plataformes...) i per recolzar la realització de projectes per part 
de la comunitat (aquí o al país d'origen). 

La finalitat no és només difondre la informació sinó comptar amb una xarxa d’actors 
comunitaris  actius de diferents col·lectius que puguin servir com a nòduls d'una xarxa 
de salut comunitària.  
 
Àrea de formació/recerca i docència: en aspectes relacionats amb la comunicació, 
la salut comunitària i la immigració. 
 
 
Les activitats s’ofereixen  en diferents idiomes: Català, castellà, francès, àrab, Inglés, Wòlof, urdú i 
romanès. 
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de la TB en la regió 

Sanitària de BCN 

Informació i 

Prevenció de 

VIH/SIDA a 

immigrants 

SALELE:Informació     

sobre ITS i VIH/SIDA   

per a dones 

immigrants 

S Suport i promoció de  

la participació de 

dones immigrants 

amb VIH positiu 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Formar X actuar 

Implementació 

d’estratègies de 

salut comunitaria 

per a la malaltia de 

Chagas 

Actuem en   

xarxa:Una proposta 

d’intervenció front a 

la malaltia de 

Chagas 

Des de la comunitat 

actuem front la 

malaltia de Chagas 

Elaboració i seguiments dels Projectes: 
Hakima Ouaarab Essadek 
Isabel Claveria Guiu  
 

Execució: 
 
Agents comunitaris de salut UMTSID 
Isabel Riesa  
Apolonia Salomón Bisobe  
Eniko Vicsai   
Ousseynou Niang  
Tahir Rafi  
Abdallah Denial  
Estefa Choque   
 
Personal administratiu UMTSID 
Núria Ortiz Caulès  
Nuria Santos Puchol 
Laura Mesa López 
 
Personal sanitari UMTSID 

Hakima Ouaarab Essadek (Infermera) 
Isabel Claveria Guiu (Infermera) 
Jordi Gómez i Prat (Metge) 
Núria Serre Delcor (Metgessa) 
Jose Santos Santiago (Metge) 
Edurne Ruiz Martí (Infermera) 
Begoña Treviño Maruri (Metge) 
Diana Pou Ciruelo (Metgessa) 
Antoni Soriano Arandes (Metge, pediatra)  

 

 Personal col·laborador  
Anna Rodés (Metgessa Programa per a la 
prevenció i control de la TB Agencia de salut 
Pública de Catalunya) 
Josep Álvarez (Metge Servei Territorial de Salut a 
Barcelona, Barcelonès Nord i Maresme) 
Irene Barrabeig (Metge Servei Territorial de Salut 
a Barcelona, Costa Ponent) 
Laura Clotet (Metgessa Programa de la TB de la 
Vallès Occidental i Vallès Oriental) 
Joan Caylà (Metge Fundació Catalana de 
Pneumologia) 
Míriam Navarro (Metgessa fundació Mundo Sano) 
Luca Basile.(Tècnic Agencia de Salut Pública de 
Catalunya) 
Pilar Ciruela.(Tècnica Agencia de Salut Pública de 
Catalunya) 

Equip de la unitat de vigilancia 
epidemiológica Vallés Occidental i Vallés 
Oriental: Laura Clotet Romero, Emma Bosch 
Martínez, M. Angeles Castilla Morales, 
Francisca Garcia Jurado. 
Equip de la unitat de vigilancia 
epidemiológica Barcelona Zona Sud: Ma 
Angels Tarres, Miquel Boldú, Pere Villarroya, 
Irene Barrabeig. 
Equip de la unitat de vigilancia 
epidemiológica Nord i Maresme: Pep 
Alvarez, Ignasi Parron, Pilar Franco, Caritat 
Planas, Vicenç Gavalda, Elsa Plasència 

 



                                                                                                                                
                                                                                                        

Implementació d’Estratègies de Prevenció i  Control 
 de Tuberculosi en la Regió Sanitària de Barcelona 
 

Objectius 
General: 
Enfortir el treball en xarxa per a una vigilància activa front la malaltia de la Tuberculosi (TB) 
mitjançant la incorporació  d'agents  comunitaris de salut als equips de Vigilància   
Epidemiològica (UVE) de la regió sanitària de Barcelona (RSBCN). 

Específics: 
Localitzar en la comunitat persones immigrants diagnosticades de TB d'alt risc, residents en 
(RSBCN), que no acudeixen a les visites de seguiment. 
Augmentar la captació de les persones relacionades amb els casos diagnosticats per realitzar 
l'estudi de contactes. 
Incrementar el reclutament de la població diana a través de les activitats comunitàries de 
promoció de la salut i facilitar el seu accés als serveis sanitaris. 

 
Població diana 
Casos de TB amb dificultat de seguiment, classificats epidemiològicament d'alt risc , residents 
en la RSBCN (Nord Maresme, Vallès Occidental/ Vallès Oriental y Barcelona Zona Sud), 
prioritzant els casos de TB pulmonar bacilífera i persones immigrants residents en entorns 
vulnerables, procedents d’ África del Nord, Subcontinent indi, África Subsahariana, Europa de 
l’est  i Llatinoamerica. 

 
Resultats 
1.Seguiment dels casos i recerca activa dels contactes: 

         Realitzat el seguiment d'un total de 55  casos (22 de l’any 

2012 i 33 del 2013 ) derivats 

de les 3 Unitats de Vigilància 

Epidemiològica (Barcelona 

Zona Sud, Nord Maresme, 

Vallès occidental i Vallès 

oriental), dels quals: 39 

resolts amb èxit, 4  

perduts, 1  trasllat  i  11 

són en curs i es van 

participar en la localització 

de 200 estudis contactes. 

El 43% d’aquests casos es van derivar per col·laborar a la 

realització de l’estudi de contactes (Figura1) dels que:  el 45,5% 

eren del Marroc,el 34,5% Subcontinent indi, el 14,5% d’ Àfrica 

Subsahariana i el  5,5% d’Europa de l’ Est. 

2. Educació per la salut 

 Portat  a terme un total de 20 

sessions/tallers d' IEC amb grups 

d’immigrants per a la sensibilització sobre TB 

amb un to  tal de 191 assistents (143 homes i 

48  dones), amb la col·laboració de diferents 

entitat sociosanitaria acudeixen persones en 

risc d’exclusió social, domiciliats a la regió sanitària de Barcelona. 

       Participat en 2 actes culturals: van rebre informació sobre la TB un total de 82 Persones 

(36 homes,46 dones)  

País d’origen dels casos 

Origen dels casos Nº de casos 

Àfrica Sub.                   8 

Gàmbia 5 

Mali 1 

Senegal 2 

Subcontinent indi        19 

Índia 9 

Pakistan 10 

Magreb                         25 

Marroc 25 

Europa Est                    3 

Romania  3 

 

Total beneficiaris: 328 

Des de l'any 2008... 

Motiu de derivació dels casos

18%
4%

35%

43%

Estudi de contactes

Dificultat d'idioma

No localitzats/Perduts

Abandonament del tractament

 

 

  



                                                                                                                                
                                                                                                        

 

 

 

 
Objectius  
General:  
Disminuir  la vulnerabilitat de col·lectius immigrants residents a Catalunya, davant del VIH/SIDA. 
Específic: 
Promoció de la prevenció de VIH/SIDA en entorns vulnerables d’una forma conjunta entre els 

centres soci sanitaris, la comunitat immigrant i altres entitats de la societat civil.  
 
Població diana 
Col·lectius d'immigrants de diferents grups socials i demogràfics residents en entorns vulnerables 
en especial  joves procedents de: Àfrica subsahariana, Llatinoamerica, Magreb i Sud-est asiàtic.  

Resultats 
 16 acords de treball/21 reunions: 13 amb entitats i 3 amb 

domicilis. 
 A nivell Individual: 1601 intervencions individuals 

(34%informació sociosanitaria, 31%Counselling, 22% 
traducció/mediació, 7%assessorament i derivació a altres 
serveis,5% localització dels pacient perduts i 1% 

acompanyament) amb un total de 367 homes. 
 A nivell de grup: 28 tallers/sessions  de Informació- 

Educació -Comunicació per promoure l’accés al diagnòstic 
precoç amb un total de 115 homes dels quals 71% (82/115) 
sol·liciten visita, 73% (60/82) realitzen el cribatge. 
 

 A nivell de la comunitat: 7 campanyes  a la comunitat per 
promoure l’accés al diagnòstic precoç amb un total de 72  
homes assistents dels quals 52 (72%) sol·liciten visita i 26 
(50%) realitzen el cribatge. 
7 campanyes de sensibilització / mobilització a nivell 
comunitari front a la malaltia/infecció en actes culturals i 
religiosos  dirigides a un total de 896 homes (98%Pakistan, 
2% Ghana). 
10 trobades d’intercanvi d’experiències amb professionals 
de la salut. 

 Augmentat un 10% el número de preservatius facilitats des 
de el nostre servei en comparació amb l’any 2012 (2606 
unitats de preservatius masculins i 273 lubricants a un total de 
123 homes). 
 

 

 

 

 

 

 

 
Des de l'any 1994... 

 

INFORMACIÓ PER LA PREVENCIÓ DEL VIH/SIDA 

EN IMMIGRANTS A CATALUNYA. L’ANY 2012 

 

 Total beneficiaris: 1573 homes 

11%

67%

18% 4%

Àfrica Sub sahariana
Sud-est asiàtic
Amèrica Llatina
Magreb

  

 

Del 187 homes  assistents a les activitats 

amb grup i campanyes per promoure 

l’accés al diagnòstic precoç del VIH/SIDA : 

van sol·licitar visita  71,7% (134/187) i van 

realitzar cribatge 64,2% (86/134). 

 



                                                                                                                                
                                                                                                        

 

 

 

Objectius 
General:  
Disminuir  la vulnerabilitat de dones immigrants residents a Catalunya,davant del VIH/SIDA/ITS. 

Específic: 
Promoció de la salut sexual preventiva amb dones immigrants en situació d'alta vulnerabilitat 
sociosanitària, posant especial atenció a la prevenció de l'VIH/SIDA i ITS. mitjançant la seva  

participació de forma activa. 

 
Població diana 
Dones immigrants que es visiten a la UMTSID, dones residents en entorns vulnerables, 

usuàries d’entitats que treballen amb dones immigrants de diferents comunitats. 

Resultats 
 10 acords de treball/15 reunions amb entitats sense ànim de 

lucre/grups informals que treballen amb dones immigrants.  
 A nivell Individual:  

827 intervencions individuals (31% informació sociosanitaria, 
29%Counseling, 12%assessorament i derivació a altres centres, 
17%localització del pacient i acompanyament, 11% traducció i 
mediació)amb 270 dones. 

 A nivell de grup:  
30 tallers de Informació- Educació-Comunicació per promoure 
l’accés al diagnòstic precoç del VIH amb un total de138 dones dels 
quals 78% (108/138) sol·liciten visita i 81% (88/108) realitzen el 
cribatge.  

 A nivell de la comunitat:  
9 campanyes  a la comunitat per promoure l’accés al diagnòstic 
precoç amb un total de 103 dones de les quals 63%(65/103) 
sol·liciten visita i 49% (32/65)realitzen el cribatge.   
3 trobades d’intercanvi  d’experiències entre dones immigrants i 
professionals de la Salut. 
4 dones nigerianes formades com multiplicadores de missatges 
d’una sexualitat sana entre el seu grup d’iguals. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Des de l'any 1998... 

 

SALELE:   Informació sobre VIH/SIDA i ITS per a dones 

immigrants a Catalunya. 

 

  Total beneficiaries: 515 dones 

20%

56%

5%

19%

Àfrica Sub sahariana
Amèrica Llatina
Magreb
Europa de l'Est

  

 

De les 241 dones assistents a les activitats amb 

grups i campanyes per promoure l’accés al 

diagnòstic precoç del VIH/SIDA/ITS:  van 

sol·licitar visita 72 %(173/241 ) i van realitzar 

cribatge 50 % (120/241). 

 



                                                                                                                                
                                                                                                        

  
     

 
 
Objectius 
General:  
Enfortir les estratègies encaminades a la prevenció de la exposició  i contagi de VIH tan a nivell 
comunitari com assistencial. 

Específic: 
Promoció de la integració sociosanitària del col·lectiu de dones immigrants amb VIH positiu i/o 
amb parella seropositiva. 

 
Població diana: 
Dones immigrants seropositives o amb parelles amb VIH/SIDA,derivades al nostre servei  o 
detectades en la comunitat,en situació de vulnerabilitat social.  

 
Resultats obtinguts: 
 7 col·laboracions amb organitzacions i entitats de suport 

social que treballen amb dones VIH/SIDA / ITS.  
 3 dones  (1 Bolívia i  2 de Guinea Equatorial) amb VIH 

positiu/ITS van participar com formadores en 5 tallers per a 
la sensibilització sobre l’embaràs i la        transmissió perinatal 
del VIH, l’accés als serveis de 
prevenció,diagnòstic,tractament, assistència i suport als 
afectats pel VIH. 

 9 dones amb VIH positiu/ITS (4 de Romania, 3 de Guinea E i 
2 de Bolívia) van estar acompanyades durant  el seguiment   
clínic. 

 5 Tallers/sessions per a la sensibilització sobre l’embaràs i la 
transmissió  perinatal  del VIH amb 23 dones, 10 homes). 

 Augmentat un 24% la demanda del preservatius femenins 
al nostre servei (entregats 241 unitats a 90 dones).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total beneficiaris: 135 (125 dones i 10 homes) 

42%

39%

19%

Àfrica Sub sahariana

Amèrica Llatina

Europa de l'Est
 

 

 

 

 
Des de l'any 1999... 

 

El 33,3% de les dones amb VIH/ITS 

acompanyades pels agents comunitaris de 

salut van participar com formadores als 

tallers que es van portar a terme durant 

aquest any. 

Suport i promoció de la participació de 
dones immigrants amb VIH 

 



                                                                                                                                
                                                                                                        

 
 

 

  

Objectius 
General: 
Promoció  de la formació entre iguals de dones immigrants en situació d'exclusió social en 
l’àmbit de la salut afectiva sexual i reproductiva . 

Específics: 
1.Adquisició de diferents estratègies de l'educació d’ iguals en entorns vulnerables. 
2.Efecte multiplicador dels coneixements adquirits per transmetre missatges de prevenció i 
hàbits saludables als  grups d'iguals. 

 

Població diana 
Dones nigerianes treballadores del sexe en el barri del Raval  amb diferents riscos davant els 

embarassos no desitjats,amb relacions sexuals múltiples i transitòries. 

Resultats  
 2 acords de treball amb entitats sense afany de lucre que treballen amb dones en 

situació de vulnerabilitat ( 2 amb l’associació Lloc de la Dona i 1 amb associació 

Nigerrian Women in Catalunya. 

 Formades 8 dones  nigerianes treballadores del sexe comercial 

com  educadores d’iguals  mitjançant la realització de1 curso de 

formació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País d’origen:  

Nigèria  

 

Grup d’edats: 

21-31     87,5% 

34-40     10% 

 

Temps de residencia:  

<1any10% 

1-5 anys90% 

Nivell escolar: 

Primària38% 

Secundaria62% 

Targeta Sanitària: 

Si       97% 

NO     3% 

 

Total beneficiaries: 35 dones 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

FORMAR per a ACTUAR = implicar + 

autoresponsabilitzar 

L'any 2012 va estar premiat en el "XIV Encuentro del Programa de Actividades Comunitarias en Atención 

Primaria(PACAP)”, i adscrit a la “Red de actividades Comunitarias (RAC)” del PACAP 

Des de l'any 2010... 

 

Efecte multiplicador dels coneixements 

adquirits: el 20% de les dones formades als 

cursos van participar posteriorment de forma 

activa  a un taller dirigit a 9 dones nigerianes. 

 El 25% referia haver rebut informació sobre 
VIH/SIDA mitjançant  canals de comunicació 
(radio/tele,premsa),22% d’amics,21%de personal 
sanitari,17% D’ACS i 15% d’institucions. Totes referien 
utilitzar mesures de prevenció(preservatiu) i s’havien fet 
alguna vegada la prova d’HIV. 

 Referents a coneixements es va observar una 
millora en les enquestes post en temes transmissió i 
contagi. 

 Totes van valorar positivament la convivència del 
curs i el recomanarien a amigues o campanyes 
 

 

 

 



                                                                                                                                
                                                                                                        

 

 

 

Objectius 
General:  
Garantir l’accessibilitat,qualitat i equitat a l’atenció integral de les persones immigrants  

llatinoamericans  procedents de països endèmics de la malaltia de Chagas. 
Específic: 
Promoure  la integració soci/sanitària de les persones immigrants afectades per la malaltia de 
Chagas i els seus familiars ,tant en adults, com en nens i amb especial èmfasi en dones en 
edat fèrtil i embarassades diagnosticats arreu de Catalunya. 

 

Població diana 
Migrants Llatinoamericans procedents de països endèmiques de la malaltia de 

Chagas. 

 
Resultats 
 3 acords de col·laboració firmats amb entitats de la societat civil que 

treballen amb la població diana.  
 A nivell Individual:  

            569 intervencions a nivell individual amb un total de 225 persones(96H,129D). 
 A nivell de grup:  

           14 tallers/sessions  de Informació- Educació -Comunicació per promoure el cribratge de     la 
malaltia amb un total de 102 persones assistents dels quals 84% (86) sol·liciten visita, 80%(69) 
realitzen el cribatge dels quals 26%(18) es van diagnosticar amb la malaltia.  

Taller 

/Sessió 

Participants Sol·liciten 

visita 

Edat D H Nacionalitat Visitats/Cribats Resultat Del Cribatge 

TOTAL: 14 

2Centre 

Social,12 

Centre sanitari 

102 86 10-65 53 33 66 Bolívia ,5 

Colòmbia,4 

Hondures,4 Perú, 

3Paraguay,3 

Equador,1 Chile 

 69 18 amb la malaltia de 

Chagas 

El  26% (18/69) diagnosticats amb  la malaltia de Chagas:1 amb afectació cardíaca i un altre amb afectació digestiva 

 A nivell de la comunitat: 

 

 

 

 

Estratègies Participants Sol·liciten 

visita 

Edat 
D 

 

H 

 

Nacionalitat 

 

Visitats 

cribrats 

 

  Resultat del 

Cribatge 

TOTAL: 7  

2 Espontànies, 4 Esdeveniment 

Cultural        1Campanya  

Cribratge “In    situ”       

223 169 3-71 

 

94 75 

 

160 Bolívia, 

6Equador,1Panam

à,1Perú,1 España 

111 22 amb la 

malaltia de 

Chagas 

 El 20% ( 22/111) diagnosticats amb la malaltia de Chagas : 5 amb afectació cardíaca i 1 amb afectació digestiva  

     Total beneficiaris: 550 

  

 

 

  

Implementació d’estratègies de Salut Comunitària 

per a la Malaltia de Chagas a Catalunya: Des de la 

comunitat; actuarem front la malaltia de Chagas 

 
Des de l'any 2009... 

 

Del 325 assistents a les activitats amb grup i campanyes per 

promoure l’accés al diagnòstic  de la malaltia de Chagas : 

van sol·licitar visita  78,5% % (255 /325 ) ,van realitzar 

cribatge 70,6% (180 /255) dels quals  22,2% (40/180) es van 

diagnosticar amb la malaltia. 

 



   
 
 

 

 

     
 
 

Objectius 
General: 
Millorar l’accés al diagnòstic,tractament,seguiment i acompanyament dels casos de malaltia de 
Chagas de transmissió vertical no notificats o perduts derivats pel Agencia de Salut pública de 
Catalunya (ASPCAT). 

Específic: 
1. Promugut un treball en xarxa entre la administració pública,Entitat de la societat civil i 

persones de la comunitat afectades per la malaltia.  
2. Localitzats casos de transmissió vertical no notificats o perduts derivats pel ASPCAT. 
3. Realitzats accions de sensibilització sobre la malaltia de Chagas amb dones 

llatinoamericanes de Catalunya i els seus fills a l’àmbit territorial de la intervenció.    

 

Població diana 
Casos perduts de dones embarassades i fills amb la malaltia de Chagas notificats pel ASPCAT. 

 

Resultats
 5 reunions de treball amb els representats de les 

entitats implicades:UMTSID,ETIS,ASAPECHA I 
ASPCAT. 

 Localitzats, controlats i tancats amb éxit el 
71%(30/42) del total de casos perduts/no notificats 
derivats de ASPCAT  16 mitjançant trucades 
telefòniques, 1 per visita a domicili i 13  en espais 
comunitaris. 

 Es van fer l’acompanyament i el seguiment a 12 
mares dels nens dels casos perduts que no 
estaven controlades. 

 Realitzat 2 acitivitats  de sensibilització  amb 
grupal i amb la comunitat amb 16 dones  
llatinoamericanes.  

 Es va difondre els resultats al II taller de Malaltia de 
Chagas congènita a Catalunya organitzat pel 
ASPCAT i al Congrés Mundial Society of Pediatric 
Infections Diseases en Susàfrica.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracions i entitats implicades 
 
 

Total beneficiaris: 70 dones llatinoamericans: 

 

  

 

  

Actuem en xarxa: una proposta d’intervenció front 

la malaltia de Chagas 

 

Des de l'any 2012... 

 

Localitzats , controlats i tancats amb èxit el 

71% dels casos perduts/no notificats 

derivats del Programa de cribatge de la 

malaltia de Chagas en dones embarassades 

Llatinoamericanes i els seus nadons de 

l’Agencia de Salut Pública de Catalunya. 

12

Accions comunitàriesTotal persones

42

Trucades telefòniques

localitzats

no yes

1626

localitzats

no yes

125

localitzats

no yes

1312

Visites a domicili

Espais comunitaris

Total casos localitzats 30

Total casos perduts:  



   
 

 

   
 

 
 

Aquest any 2013 mitjançant un estudi descriptiu s’ha avaluat les dos edicions del  PPE-CAT® 
en malaltia de Chagas que es van portar  a terme durant els anys 2011 i 2012.  
El PPE-CAT® forma part del programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat sent un dels 32 
projectes identificats com estratègics del Pla de Catalunya 2011-2015 del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 

Metodologia 
Educació sanitària grupal (aprenentatge entre iguals). Sessions  conduïdes per el Pacient 
Expert (PE). 
S’entén per PE aquella persona afectada per una malaltia crònica que és capaç de 
responsabilitzar-se de la pròpia  

  

Objectiu 
Millorar la comprensió de la malaltia mitjançant l’intercanvi de coneixements i experiències a fi 
de millorar el maneig i la convivència amb la malaltia de Chagas. 
 

Resultats 
 3 sessions informatives  (98 assistents); 27  inscripcions; 18 participants d’ells y 15 van 

acabar el programa 
  4 candidats a PE un d’ells format per conduir els dos grups 

La edat mitja de 39 (DE=6), vuit eren dones (53%) i set homes (47%). Tots d’origen bolivià, 
residents a Espanya  des de 2002 i la majoria tenien al nucli familiar membres afectats. 
 

 

        Falta completar por Isabel 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Programa Pacient Expert Catalunya®                             

 

  
 per  a la malaltia de Chagas.  (PPE-CAT® )       Des de l’any 

2011... 
 

 Total beneficiaris:  

 
18 persones afectades van participar del PPE-CAT® 

2  persones afectades formades com PE 

 



   
 

 

 
 
ADMINISTRACIONS I ENTITATS IMPLICADES 

 
 

Agencia de salut pública de Catalunya 
Agencia de salut pública de Barcelona 

Unitats de Vigilancia Epidemiológica        

((UVE), de la regió sanitaria de Barcelona 

Ajuntament de Barcelona 

Ajuntament de Pineda de Mar 

Ajuntament de San Andreu de la Barca 

Centre Cívic Drassanes 

Institut d’Estudis Salvador Seguí, Barcelona 

Universitat Rovira i Virgili, Tarragona 

Associació Catalana de Residents 
Senegalesos de Barcelona (ACRS) 
Terrassa 
Consorci de entidades para la acción 
integral con migrantes (CEPAIM) 
Associació  per al Desenvolupament 
Cultural, Ambiental i Humà de Ghana 
(CEHDA) 
Associació BAOBAB, Mataró 
Associació de Dones Immigrants 
Subsaharianes (ADIS) 
Associació de Missirah-yakali , Granollers 
Associació Cultural dels musulman@s 
afric@ns de Barcelona (ACMAB) 
Associació Media Africa 
Associació Jazbulxulob de besos 
Representants de premsa pakistaní en 
Espanya  
Associació Famílies Pakistanesos  en 
Espanya ( AFPE) 
Casa Asia 
Pak Federación en España 
Pak Catalan Federación 
Associación Faizan-e-Medina (Mezquita) 
Pak News Barcelona 
 

Fundació Mundo Sano 
Associació ASAPECHA 
Associació IBN Batuta 
Associació forjadores de la vida  
Associació al Amana 
Associació al Amal 
VIH-DA Badalona 
Amics BDN  
Ciutadana Anti-sida de Catalunya  
Associació sociocultural ecuatoriana por los 
derechos y la igualdad en Catalunya  
Federació Equatoriana 

Federació d’Entitats Llatinoamericanes 

Iglesia San Felipe Neril 

Associación de mujeres nigerianas en 

Catalunya NIWAC 

 Associación cultural Riebapua de Guinea 

Equatorial 

Associación E Waisso Ipola  

Associació de Dones Immigrants 

Subsaharianes 

Associación de Mujeres Colombianas 

Centre Cívic Bon Pastor  

Associació Mira 

Metges del Món 

Associació Quorum 

Centre Cívic Can Déu, Barcelona 

Centre d’informació i recursos per a les 

dones (CIRD), Barcelona 

Vocalia de Dones , Mataró 

Associació Lloc de la Dona 

Associació Àmbit Dona 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

“Som conscients de que no és una tasca senzilla amb recursos limitats, però, 

per això no deixarem de treballar conjuntament amb les persones per 

aconseguir una atenció integral i equitativa  . 

Seguim i seguirem compromesos dintre de les nostres possibilitats amb aquesta 

causa, segurs de que és un somni possible i que podem contribuir amb la nostra 

tasca a que sigui una petita realitat” 

 

 

Amb el suport de:  

                                    

 

 

 

Per més informació: 
 

Secció Salut Comunitaria 

 
Unitat de  Salut Internacional Drassanes – Vall d’Hebron 

AV. De les Drassanes, 17-21 sot.08001 Barcelona. 
Tel: 934412997 

E-mail:salutcomunitaria.bcn.ics@gencat.cat 
                                            infoetis@gmail.com 

 

 


