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Memòria justificativa simplificada de projectes de prevenció del 
VIH/SIDA desenvolupats per entitats sense afany de lucre durant 
l’any 2010 i subvencionats pel Departament de Salut 

 
 
Nom de l’entitat:  

Metges del  Món/Unitat de Medicina Tropical Salut Internacional Drassanes 
(UMTSID) 

 
Títol del projecte subvencionat: 
 

 Programa d'informació sobre MTS i VIH/SIDA per a dones immigrants: 
              SALELE 1 
 

 
Objectius del projecte: 
 
General: 
 Disminuir la vulnerabilitat dels col·lectius immigrants residents a Catalunya, 
davant  l'VIH/SIDA. 
 
Específics:  
1. Promoure la salut sexual preventiva amb dones immigrants en situació 

d'alta vulnerabilitat soci sanitària, posant especial atenció en la prevenció de 
l'VIH/SIDA. 

2. Incrementar els coneixements de les dones immigrants sobre el 
funcionament del sistema  sanitari català 

 
 
Població diana: 

  
Dones immigrants que es visiten a la UMTSID, dones en situació de vulnerabilitat 
social que s'adrecen a entitats que treballen amb immigrants, treballadores del 
sexe.  
Dones procedents de Europa de l'Est ,de l'Àfrica subsahariana , de Llatinoamèrica 
i del Magreb. 
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Recursos destinats: 

 
Humans: 
Agents comunitaris e salut, personal sanitari (metge/infermer) 
Materials: 
Preservatius masculins i femenins 
Vídeos informatius sobre salut 
Tríptics adaptats lingüísticament a cada comunitat. 
Diapositives sobre salut 
Sidajoc (joc interactiu i educatiu) 
Maqueta "gegants encantats" 

 
 
Activitats desenvolupades: 
 

 A1.R1. Realitzar reunions de treball amb dones immigrats i representats 

                    d'aquestes (al menys 6). 

 A2.R1. Realitzar tallers/trobades d intercanvi d'experiències entre dones 

          immigrants i professionals soci sanitaris (al menys 5). 

 A3.R1. Formar noves dones multiplicadors comunitaris en la promoció de 

         una sexualitat sana (al menys 6). 

 A4.R2. Realitzar sessions d'informació i orientació amb les dones 

          immigrants sobre el funcionament al sistema sanitari català (al 
          menys 10). 

 A5.R3. Realitzar tallers /xerrades de IEC amb les dones amb vulnerabilitat 

         especial davant el VIH (al menys 12). 

 A6.R3. Realitzar intervencions a nivell individual ( Counselling, informació 

         soci sanitària, assessorament, derivació a altres centres , traducció, 
         mediació localització del pacient i acompanyament) (al menys 400). 
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Resultats obtinguts: 
 

 A1.R1. Realitzar reunions de treball amb dones immigrats i representats 
                    d'aquestes. 

Es van realitzar 24 reunions de treball amb les diferents comunitats de 
dones immigrants. 

 

 A2.R1. Realitzar tallers/trobades d intercanvi d'experiències entre dones 
          immigrants i professionals soci sanitaris. 

Es van realitzar 6 tallers/trobades. 
 

 A3.R1. Formar noves dones multiplicadors comunitaris en la promoció 
                 de una sexualitat sana. 

Es va donar formació a 43 dones per poder actuar com multiplicadors de 
missatges 
 

 A4.R2. Realitzar sessions d'informació i orientació amb les dones 
          immigrants sobre el funcionament al sistema sanitari català. 

Es van realitzar 31 sessions amb un total de 288 assistents 
 

 A5.R3. Realitzar tallers /xerrades de IEC amb les dones amb 
                  vulnerabilitat especial davant el VIH. 

Es van realitzar 30 tallers/xerrades amb un total de 357 assistents 
  

 A6.R3. Realitzar intervencions a nivell individual (counselling,    
                  informació, assessorament, derivació a centres , traducció, 

         mediació localització de pacient i acompanyament). 
Es van realitzar 1490 intervencions a nivell individual 
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Amb la comunitat d'Àfrica Subsahariana 
 

A1.R1. Realitzar reunions de treball amb dones immigrats i representats 
d'aquestes  

 

 10/01/2010. Acord de col·laboració amb 
l'Associació CEIBA de Guinea Equatorial. 

 Gener 2010. Acord de col·laboració amb 
l'Associació de dones E´WAISO IPOLA. 

 03/05/2010. Reunions amb representants 
(predicadors) d'esglésies emergents.  

 25/03/2010. Reunió amb el departament de 
cooperació de l'ajuntament de Santa Coloma. 

 25/03/2010. Reunió amb la fundació ARED. 

 20/04/2010. Reunió amb el grup CEIBA de Hospitalet Llobregat. Barcelona. 

 Associació NIWAC  de les dones Nigerianes de Catalunya. 

 Gener 2010. Reunió amb la comissió Femenina de l’Associació Catalana de 
Resident Senegales@s de Barcelona.  

 27/04/2010. Dones Senegaleses de Sant Adrià de Besos. 
 

 

A2.R1. Realitzar tallers/trobades d'intercanvi d'experiències entre dones 
immigrants i professionals soci sanitaris 

Data Lloc Activitat / Tema Organitza Participant  

28/01/10 Sala Agents 
Comunitaris 
UMTSID 

Sessió informativa del 
programa de treball  
comunitari: prevenció del 
VIH/SIDA - MGF   

Programa 
Salut 
Comunitària  
UMTSID 

2 Estudiants infermeria del 
Hospital del Mar 
 

04/02/10 Sala dels 
Agents 
Comunitaris 

 
Sessió informativa del 
programa de treball  
comunitari : prevenció del 
VIH/SIDA - MGF  

Programa 
Salut 
Comunitària 
UMTSID 

1 Metge Pedriata (ABS 
Raval Sud) 

TOTAL    2 (3 assistents) 
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A3.R1. Formar noves dones multiplicadors comunitaris en la promoció de 
una sexualitat sana  
Es va donar formació a 12 dones per poder actuar con a educadores d'iguals 

dintre del seu grup mitjançant el curs de formació bàsica d'educadors d'iguals en  
l'àmbit de VIH/SIDA, organitzat conjuntament amb l'associació Lloc de la dona. 
Veure annex 1 

 
A4.R2. Realitzar sessions d’informació i orientació amb les dones 
immigrants sobre el funcionament al sistema sanitari català 
 

Data Lloc  Dones  Homes Edat Origen  Total Assistents 

20/05/10 Plaça Roja s/n  
Torre Baró  
Ciutat Meridiana 

 
4 

 
2 

 

 
 22 a 35  
 

 Nigèria  
Camerun 
Ghana 
Benín 

 
6 

30/05/10 església  “The Slect 
Church of God  
Ministry” Torre Baró. 
Nou Barris. 

 
9 

 
5 

 
 20 a 50  

 
Nigèria 
 

 
 

14 

08/06/2010 Casa particular 
Rosec,8 4º3ª BCN  

10  22 a 34 Senegal 10 

12/06/2010 
 

Associació de 
nigerianes 
Ginebra 32-36  
Barceloneta 

33  18 a<50 Nigèria 33 

TOTAL      4 (64 assistents) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A5.R3. Realitzar tallers /xerrades de IEC amb les dones amb vulnerabilitat 
especial davant el VIH 

Data Lloc Dones Homes Edat Origen Total Assistents 

10/01/10 Bar “La 
Tropicana” 
Hospitalet de 
Llobregat.BCN 

7 3  18 a 45  Guinea 
Equatorial 

10 

16/01/10 Parròquia San 
Felip Neri  BCN 

9 1  19 a 45  Guinea 
Equatorial 

10 

27/02/10 Parròquia San 
Felip Neri 

8 2 18 a 45  Guinea 
Equatorial 

 
11 
 

28/02/10 “Ca La Dona” 
C/ Casp 38 

6 6 25 a 45  Guinea 
Equatorial 

12 
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27/03/10 Parròquia San 
Felip Neri 

6 6 22 a 47  Guinea 
Equatorial 

12 
 

28/03/10 Bar Mossola 
c/Lorena s/n 
Nou Barri 
 

3 3 18 a 22  Guinea 
Equatorial 

6 
 

 

17/04/10 Parròquia  San 
Felip Neri 
 

4 1 28 a 34 4 G. Equatorial 
1 Nigèria 

5 

24/04/10 Parròquia San 
Felip Neri 

6 1 22 a 36  6 G. Equatorial 
1 Nigèria 

7 
 

26/06/10 Parròquia San 
Felip Neri 
 

6 2 20 a 32  6 G. Equatorial 
6 Nigèria 

8 

06/07/10 
31/07/10 

Casa particular 
c/Aigua Blava 
16 (nou barrri) 
 

9 5 18 a 40  5 G. Equatorial 
2 Guinea 
Bissau 
5 Senegal 
2 Gàmbia 

14 

21/08/10 Associació veïns 
Barceloneta 
c/Guitert,33-35 
 

10 2  
20 a 64  

8 G. Equatorial 
2 Nigèria 

10 

18/09/10 Casa particular 
C/Marqués del 
Duero30,Bjs. 
BCN 
 

4 3 25 a 35  1 G. Equatorial 
2 Gàmbia 
4 Senegal 

7 

26/09/10 Associació veïns 
Barceloneta 
 

8 - 17 a 42 4 Nigèria 
3 G. Equatorial 
1 Camerun 

8 

09/10/10 Casa particular 
C/Almirante 
Barceló,1-2º,1ª. 
BCN 

10 - de 21 a  41 2 Camerun 
8 G. Equatorial 

10 
 
 

 
 

22/09/10 Casa particular 
C/Almirante 
Barceló,1,2º-1ª 
 

8 2 19 a 30 8 G. Equatorial 
2 Camerun 

10 

06/11/10 Sala Reunions 
San Felip Neri 

12 - 20 a 40 4 G. Equatorial 
1 Gàmbia 
7 Nigèria 

12 
 
 
 
 

20/11/10 Associació veïns 
Barceloneta 
 

 

11 - 22 a 43 9 G. Equatorial 
2 Camerun 

11 

 
01/12/10 

Centre 
Penitenciari de 
dones (Wad-
Ras) 

 
40 

 
- 

 
20 a 58 

 
divers 

 
40 

TOTAL      18 (203 assistents) 
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A6.R3. Realitzar intervencions a nivell individual ( Counseling, informació 
socio sanitària, assessorament, derivació a altres centres , traducció, 
mediació, localització de pacients i acompanyament)  
 

Intervencions a nivell individual  

 Dones 

Traducció / mediació  25 

Informació soci- sanitària 187 

Counselling 191 

Assessorament i derivació a altres centres 11 

Localització del pacient  8 

Acompanyament  2 

    

TOTAL 424 
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Amb la comunitat d'Àsia 

 
A1.R1. Realitzar reunions de treball amb dones immigrats i representats 
d'aquestes 
 

 15/03/10 Associació Alfalah  

 09/04/10 Associació Alfalah 

 26/03/10 Associació de les famílies pakistaneses a Espanya  

 29/04/10 Associació de les famílies pakistaneses a Espanya 
 
A2.RI.Realizar tallers/trobades d’ intercanvi d experiències entre dones 
immigrants i professionals soci sanitaris.  

 

 2 tallers amb dones de Pakistan i de Índia.   
 

                                       
 
 
A4.R2. Realitzar sessions d’informació i orientació amb les dones 
immigrants sobre el funcionament del sistema sanitari català  
 

Data Lloc Dones Homes Edat Origen  Total Assistents 

28/05/10 C/Catania nº3 
Barcelona 
 

18 - 18-50 Pakistan 
Índia 

18 

02/07/10 Centro Cívic de 
Hospitalet de 
Llobregat 
 

20 - 15/45 Pakistan 
Índia 

20 

TOTAL      2 (38 assistents) 
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A6.R3. Realitzar intervencions a nivell individual ( Counseling, informació 
soci sanitària, assessorament i Derivació a altres centres , traducció i 

mediació, localització del pacient i acompanyament)  
 
 

Intervencions a nivell individual  

 Dones 

Traducció / mediació 59 

Informació soci- sanitària 75 

Counselling 16 

Assessorament i derivació a altres centres   1 

Localització del pacient  - 

Acompanyament  - 

TOTAL 151 
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Amb la comunitat del Magreb 
 
A2.RI.Realizar tallers/trobades d intercanvi d experiències entre dones 
immigrants i professionals soci sanitaris.  
 

 Maig 2010. 2 tallers amb associació El Lloc de La Dona   

 04/05/10. Taller amb associació  IBN BATUTA  
 

A3.R1.Formar nous dones multiplicadores comunitaris en la promoció de 
una sexualitat sana 
 
3 dones magrebines treballadores del sexe van  

ser formades en el curs de formació entre iguals 
realitzat 10,13,17,19 de maig.  
(veure annex1) 
 

 
 
 
 
A4.R2. Realitzar sessions d'informació i orientació amb les dones 
immigrants sobre el funcionament al sistema sanitari català  

 
Data Lloc  Dones Edat Origen  Total Assistents 

13/05/10 Lloc de la Dona, Av. de les 
Drassanes nº15 BCN 

9 20-30 Marroc 9 

24/09/10 Escola d'adults de Rubí 20 20-50 Marroc 20 

04/09/10 Lloc de la Dona, Av. de les 
Drassanes nº15 BCN 

12 20-30 Marroc 12 

04/05/10 Centre cívic  de Sabadell 20 20-40 Marroc 20 

TOTAL     4 (61 assistents) 

 
 
A5.R3.Realitzar tallers /xerrades de IEC amb les dones amb vulnerabilitat 
especial davant el VIH. 

 
Data Lloc  Dones Origen Total Assistents 

10/05/10 Lloc de la Dona, Av. de les 
Drassanes nº15 BCN 

9 Marroc 9 

19/05/10 Lloc de la Dona, Av. de les 
Drassanes nº15 BCN 

12 Marroc 
Romania 

 

12 

02/07/10 Casa particular Rubi 9 Marroc 9 

TOTAL    3 (30 assistents) 
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A6.R3.Realitzar intervencions a nivell individual ( Counselling, informació 
soci sanitària, assessorament i Derivació a altres centres, traducció i 
mediació, localització del pacient i acompanyament) 

 
Intervencions a nivell individual  

 Dones 

Traducció / mediació 59 

Informació soci- sanitària 41 

Counselling  9 

Assessorament i derivació a altres centres 19 

Localització del pacient  1 

Acompanyament 9 

   

TOTAL 138 
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Amb la comunitat de Llatinoamèrica 
 
A1.R1. Realitzar reunions de treball amb dones immigrats i representats 
d'aquestes 

 
 04/04/2010  amb  Associació Europa Mira 

 17/04/2010 amb Federació d'Entitats 
Bolivianes a Catalunya (Fedebol) 

 24/07/2010 amb Associació  
llatinoamericana de Sabadell (Col·lectiu 
Equatorià)   

 16/07/2010 amb Associació Casal 
Colombiano (ASOCASCOL)   

 04/11/2010 amb Centre Cívic Bon Pastor 
( Sant Andreu ) 

 
 
 
A3.R1.Formar nous dones multiplicadors comunitaris en la promoció de una 
sexualitat sana 
 

 El 6/12/10 i el 8/12/10 amb associació “Mujeres Latinas” mitjançant 4 tallers 
que elles van portar a terme van sorgir 15 dones (Equador, Bolívia i 
Colòmbia) compromeses a realitzar xerrades  educatives a casa seva,amb  
mares  del programa de reagrupament.  

 
 
A4.R2. Realitzar sessions d'informació i orientació amb les dones 
immigrants sobre el funcionament al sistema sanitari català 
 

Data Lloc  Dones Homes Edat Origen  Total Assistents 

 
25/04/10 

 

Domicili particular 
Barcelona 

2 0 20-30 
 

Equador 
Hondures 

2 

18/04/10 
 

Domicili particular 
Barcelona 

4 0 52-39 
 

Costa Rica 
Colòmbia 
Hondures 
Veneçuela 

4 

30/05/10 
 

Domicili particular 
Barcelona 

5 3 25-35 
 

Colòmbia 
Equador 

8 

16/05/10 Associació 
Llatinoamèrica 
Amigos Mira San 
Andreu 

3 1 30-40 
 

Colòmbia 4 

13/06/10 Domicili particular 
Santa Coloma 

4 0 40-45 
 

República 
Dominicana 

4 

24/06/10 Domicili Particular 
Santa Coloma 

2 0 40-50 
 

Perú 2 
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04/07/10 
 

Domicili Particular 
Santa-Perpetua de 
Moguda 

3 1 35-50 
 

Colòmbia 4 

31/07/10 Domicili Particular 
Santa-Perpetua  

2 1 24-43 
 

Colòmbia 
Equador 
Paraguai 

3 

14/08/10 Domicili particular 
Barcelona 

6 0 25-40 Colòmbia 6 
 
 
 

21/08/10 Barbacoas de 
Gava 

9 0 25-50 Equador 
Bolívia 

Colòmbia 
Hondures 

R. Dominicana 

9 

05/09/10 Domicilio particular 
Barcelona 

4 0 27-40 Equador 
Colòmbia 

4 

11/09/10 Centre Comercial 
Magi Badalona 

3 2 27-33 Bolívia 5 

02/10/10 Domicili Particular 
Badalona 

5 0 30-46 Colòmbia 5 

30/10/10 Domicili Particular 
L`Hospitalet 

5 0 29-45 Colòmbia 5 

06/11/10 C.C  Bon pastor 
San Andreu 

4 3 25-40 Equador 
Colòmbia 

7 

27/11/10 Domicili Particular 
Ciutat Meridiana 

5 0 30-42 Colòmbia 5 

TOTAL      16 (77 assistents) 

 
 
A5.R3.Realitzar tallers /xerrades de IEC amb les dones amb vulnerabilitat 
especial davant el VIH 
 
 

Data Lloc Dones Homes Edat Origen Total Assistents 

17i18/04/10 
 
 

Festa Vive 
latinoamèrica 

Recinte Ferial La 
Farga 

C/Barcelona 2  
Hospitalet de Llobregat 

13 7 27-50 
 

Colòmbia 
Perú 

Uruguai 
Equador 
Bolívia 

R. Dominicana 

20 
 

17/04/2010 
 

Parc Nou del Prat 
Chanchas de futbol El 

Prat de Llobregat 

5 5 40-35 
 

Colòmbia 
Argentina 
Veneçuela 
Equador 

10 

 
24/04/2010 

Parc Nou del Prat 
Chanchas de futbol El 

Prat Ll. 

8 12 27-45 
 

Colòmbia 
Xile 

20 

08/05/2010 Parc Nou del Prat 
Chanchas de futbol 
Prat de Llobregat 

5 9 25-45 
 

Colòmbia 
Equador 

Perú 

14 

09/05/2010 Casa Sense Fronteres 
C/Llobregat 62  

Hospitalet 

10 9 27-50 
 

Perú 
Equador 
Bolívia 

19 
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23/05/2010 Centro Comercial 
Magig Badalona 

C/Salvador  Badalona 

12 12 27-
50años 

Colòmbia 
Perú 

Bolívia 
Equador 

20 
 

TOTAL      6 

( 93 assistents) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A6.R3. Realitzar intervencions a nivell individual ( Counselling, informació 
soci sanitària, assessorament i Derivació a altres centres , traducció i 
mediació, localització de pacients i acompanyament). 
 

Intervencions a nivell individual  

  Dones 

Traducció / mediació - 

Informació soci- sanitària 186 

Counselling 181 

Assessorament i derivació a altres centres  57 

Localització del pacient  54 

Acompanyament   

TOTAL 478 
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Amb la comunitat d'Europa de l'Est 
 
 
A1.R1. Realitzar reunions de treball amb dones immigrats i representats 
d'aquestes  
Els mesos octubre i novembre es van realitzar 4 reunions amb l’equip de 
vacunació del Hospital Clínic per la participació a la Campanya de vacunació  
d’Hepatitis de les dones treballadores del sexe (dones de diverses comunitats). 
De juliol a novembre  s’han organitzat diverses reunions de treball amb la 
comunitat i amb entitats que treballen amb grups de persones en situació 
vulnerable: 

 Les associacions  Quorum, Lloc de la Dona  i Àmbit Dona 

 Amb grups de dones treballadores del sexe a Barcelona, Castelldefels, 
Gavà, Viladecans i El Prat de Llobregat).   

 
A2.R1.Realizar tallers/trobades d’intercanvi d’experiències entre dones 
immigrants i professionals soci sanitaris  

 
Data Lloc Activitat / Tema  Organitza Participants  

 
19,22,23 
Juliol 

Aula de 
formación 
CAP 
Drassanes 

Tallers d’educació, 
reflexió interactiu. 

Salut 
Comunitaria - 
Lloc de La 
Dona 

10 Dones de la 

comunitat romanesa,3 

Professionals sanitaris 

18 de 
juliol 

Residència  
d'estudiants 

Xerrada sobre la cultura 
romanesa i el treball de 
camp 

Associació  
Maresme 

Mestresses, educadores 

estudiants. 22 dones. 

TOTAL    2 (35 assistents) 

 

                           
 
 
A3.R1.Formar nous dones multiplicadores comunitaris en la promoció de 
una sexualitat sana  
 

Es va formar a 13 dones treballadores del sexe per a actuar com a educadores d’iguals 
entre els dos cursos realitzats conjuntament amb l’associació El Lloc de la Dona  (veure 
annexos 2,3) 
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A4.R2. Realitzar sessions d'informació i orientació amb les dones 
immigrants sobre el funcionament al sistema sanitari català  

Data Lloc  Dones  Homes Edat Origen  Total Assistents 

 
09/09/10 

Casa particular. El 
Prat de Llobregat 

8 0 18- 40  4 Romania 
3 Albània 
1 Ucraïna 
 

8 

25/09/10 Associació Àmbit 
Dona 

11 0 19-39 10 Romania 
1 Espanya 

11 

 
14/10/10 

 
 
 

 
 

Associació 
Quorum 

 
 

10 

 
 

0 

18-26  10 Romania 
 

 
10 
 

20/10/10 Associació Àmbit 
Dona 

12 0 20-35 6 Romania 
4 Albània 
2 Bolívia 

12 

15/10/10 Hospital Clínic 3 5 17-55 4 Romania 
 

8 

TOTAL      5 (49 assistents) 

 
 
A5.R3.Realitzar tallers /xerrades de IEC amb les dones amb vulnerabilitat 
especial davant el VIH.  

Data Lloc  Dones Homes Edat Origen  Total Assistents 

03/11/10 Associació Àmbit 
Dona 

14 0 21-34 
anys 

11Romania 
2  Albània 
1  Equador 

14 

10/11/10 Associació Lloc de la 
Dona 

8 0 19-36 
anys 

7 Romania 
1 Bulgària 

8 

23/11/10 Casa particular 9 0 18-35 
anys 

6 Romania 
1 Ucraïna 
2 Moldàvia 

9 

TOTAL      3 (31 assistents) 

 
 
A6.R3.Realitzar intervencions a nivell individual ( Counselling, informació 
soci sanitària, assessorament i Derivació a altres centres , traducció i 
mediació, localització del pacient i acompanyament)  

 
Intervencions a nivell individual 

    

 Homes Dones Total 

Traducció / mediació 6 55 61 

Informació soci- sanitària 7 55 61 

Counselling 2 46 48 

Assessorament i derivació a altres centres 7 55 62 

Localització del pacient 0 6 6 

Acompanyament 7 54 61 

TOTAL   299 
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Annex 1 

 

Institut Català de la Salut 

SAP Suport al Diagnòstic i al Tractament 

Unitat de Medicina Tropical i 

Salut Internacional Drassanes   

 
 
 

 
Curs de formació bàsica de educadors  

d’ iguals en l’àmbit de VIH/SIDA  
 

 

Barcelona, 10,13,17,19 de Maig 2010   
     de 16:00 a 19:00 hores. 

 
 
 
DIRECCIÓ 

 

Hakima Ouaarab , infermera/Coordinadora servei salut comunitària UMTSID. ICS.  

 
COORDINACIÓ 

 
Seifdine Benalaya agent comunitari de salut. UMTSID. 

Ines clares. Educadora  social .Associació Lloc de la dona. 

 

 

 

 

 
 

Activitat organitzada per el servei de salut comunitària de la Unitat de Medicina Tropical i Salut 
Internacional Drassanes (UMTSID) de l’Institut Català de la Salut (ICS) – Equip de treball sobre 
immigració i salut amb la col·laboració de la associació Lloc de la dona.  
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PRESENTACIÓ  

 

Des de fa 15 anys el servei de salut comunitària de la Unitat de Medicina Tropical i Salut 

Internacional Drassanes (UMTSID) de l’ Institut Català de la Salut es  realitzen diferents projectes  

de prevenció de VIH/ SIDA i ITS dirigit a persones immigrants en situació d’ exclusió social. 

 SALELE és un d’aquests projectes  que va dirigit a dones immigrants nouvingudes. Des de l'any 

1998 s'està realitzant al nostre servei amb la finalitat de disminuir la vulnerabilitat de les dones 

immigrants residents a Catalunya front el VIH/SIDA i  les Infeccions de transmissió sexual (ITS).Un 

dels objectius principals d’aquet projecte  es  la promoció de la salut sexual preventiva amb les 

dones immigrants en situació d'alta vulnerabilitat sociosanitària, posant especial atenció en la 

prevenció del VIH/SIDA i  les ITS mitjançant: l'enfortiment de la participació activa d’aquestes 

dones en la lluita contra aquestes infeccions, l'increment dels  seus coneixements sobre el 

funcionament del sistema sanitari català i la promoció de la salut preventiva. 

Dintre d’aquesta línea de treball , aquest any  es pretén realitzar un curs  conjunt entre la UMTSID- 

ETIS  i   l’associació Lloc de la Dona  amb l'objectiu de facilitar  la implicació de grups de dones  

immigrants en situació de vulnerabilitat  en les tasques de la promoció de la salut sexual  

preventiva mitjançant la  seva formació com a educadores d’iguals en les seves comunitats. 

 

OBJECTIU GENERAL 

 

Desenvolupar estratègies de promoció de la salut sexual preventiva posant especial atenció en la 

prevenció de VIH/SIDA i  les ITS entre dones immigrants en situació de vulnerabilitat mitjançant la 

seva formació  com educadores d’ iguals. 

 

RESULTATS ESPARATS 

 

 Al finalitzar la formació el grup de educadores d’ iguals  haurà  de ser capaç de: 

1. Fer servir els coneixements adquirits per transmetre missatges de prevenció de VIH/ ITS  

al seu grup d’iguals.  

2. Identificar les necessitats d’ordre soci- sanitaris dels col·lectius immigrants . 

 

3. Conèixer les diferents estratègies de l’educació entre iguals en contexts sociosanitaris 

multiculturals.  

4. Ser referent en salut  preventiva en el seu grup d’iguals. 
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ADREÇAT A 

 

Un grup natural de dones amb vulnerabilitat especial davant el VIH: Dones amb diversos 

embarassos no desitjats , relacions sexuals múltiples i transitòries, parelles usuàries del sexe 

comercial . En general dones amb dificultats per incorporar les situacions de risc. 

 

PROGRAMA  DEL CURS 

 

1ª SESSIÓ: Sistema sanitari català/Sexe / VIH i alguns ITS 

 Accessibilitat al Sistema sanitari català , serveis , drets i deures en relació amb la salut    

 Informació sobre la infecció pel VIH/Sida. 

 Les pràctiques sexuals i risc d’infecció pel VIH 

 

2ªSESSIÓ: Dona i ITS 

 Consideracions específiques pel que fa a la dona sobre la transmissió del ITS 

 Com s’ha d’abordar les infeccions per ITS en la dona: Detecció de risc i post detecció de 

risc 

 Aspectes que cal considerar en la dona seropositiva 

 L’embaràs i la transmissió perinatal del ITS  

 Sexe més segur  per a la dona en general , per a la dona infectada i/o amb parella 

seropositiva 

 

3ª SESSIÓ: Habilitats de comunicació i el desenvolupament  personal  

Es tracta de conèixer Les dinàmiques de Comunicació en grup i individual per a la sensibilització i 

educació d’igual. 

 La comunicació filosofia  

 Les eines de comunicació : Com informar a partir d’un suport en paper, fotos, audiovisual  

 Joc de rol en una comunicació informal en grup o a dos 

 Animació d’una xerrada , conferencia  

 Intervenció comunitària 

 Negociació de una sexualitat més segura. 

  

4º SESSIÓ: Dinàmiques de grup  

 Jocs interactius sobre VIH/ITS. 

 Entrega de certificats. 
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METODOLOGIA  

 

Dinàmica Grupal: Discussió en grup,discussió de casos concrets,demostració pràctica. 

Es farà entrega d’un certificat d’assistència. 

 
CALENDARI DEL CURS 

 

SESSIONS DIES  PROFESSOR/RA  

1ª sessió Dilluns 10 de Maig del 2010 Seifedine Ben Alaya 

Dra. Diana Pou Ciruelo  

(UMTSID) 

2ªsessió Dijous13 de Maig del 2010 Dra. Maider Arando 

Lasagabaster 

(UITS) 

3ªsessió Dilluns 17 de Maig del 2010 Núria Esterri  

( Grup Emetis) 

4ªsessió Dimecres 19 de Maig del 

2010 

Agents  Comunitaris  de 

salut  

Inf. Isabel Claveria Guiu  

(UMTSID) 

 

LLOC  

 

Aula de formació del Cap  Drassanes, planta baixa 

Av. de les Drassanes, 17-21, 08001. Barcelona. 

 
 
AVALUACIÓ 

 
De procés: pre test  abans el començament i un post test  al final del curs. ; assistència al curs i 

participació al curs. 

De resultats: grau de coneixement segons el post test i Grau de satisfacció de les dones davant el 
curs. 
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EVALUACIÓN DEL CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA DE EDUCADORES DE 

IGUALES EN EL ÁMBITO DEL VIH/SIDA  

Dies: 10,13,17 i 19 de maig 2010 

 

 

Participantes: 9 mujeres (tres de África Subsahariana, cuatro de Rumania, tres del  

Magreb) 

 

Sesiones realizadas: 4 sesiones de tres horas cada una. 

 

Temáticas tratadas: 

 Sistema Sanitario Catalán/Sexualidad/VIH y algunas ITS 

 Mujer y ITS 

 Habilidades de comunicación y desarrollo personal 

 Dinámicas de grupo 

 

Metodologías aplicadas: 

 

A partir de las experiencias y conocimientos de las participantes se desarrollaban los 

contenidos propuestos para cada sesión. 

 

Para trabajar el VIH se hizo a partir del SIDA JOC. 

 

En la tercera y cuarta sesiones se realizaron actividades de rolplaying. 

 

Aspectos a destacar de las sesiones: 

 

En el ámbito de la prevención las participantes comentaron que utilizaban dos preservativos 

a la vez pensando que era más seguro. 

 

La diferencia que establecen entre cliente y novio, ya que no utilizan el preservativo con su 

pareja. 

 

Algunas de las participantes reconocieron no realizarse chequeos de salud de forma 

continua. 

 

Las chicas magrebíes y dos de las chicas subsaharianas tenían un nivel educativo muy bajo. 

 

Valoración de las participantes del Taller: 

Las participantes consideran que los formadores han sabido explicar muy bien los 

conceptos, adaptándose a su lenguaje y nivel de conocimientos. 
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Se manifestaron muy contentas y animadas ya que asistiendo a estas sesiones sentían que 

estaban haciendo algo diferente y muy importante. 

Se mostraron capacitadas para realizar tareas de educación de iguales. 

Todas están dispuestas a colaborar como multiplicadoras en los siguientes talleres que 

organicemos.   

 

Al finalizar el Taller solicitaron poder continuar realizando este tipo de acciones 

formativas. 

También piden el poder ser atendidas en  el Servicio de Salud Comunitaria, tal y como les 

propusimos. 

 

Aunque no han conseguido profundizar en el conocimiento de las ITS, valoran sobretodo la 

insistencia de los docentes en que sean conscientes de los riesgos a los que están expuestas 

en su trabajo.  Es como si se les hubiera activado la alerta para trabajar con más seguridad.  

 

Valoración del formador: 

 

Esta primera colaboración ha sido muy positiva. 

 

A destacar que se habló de prácticas de riesgo que tenían las participantes por 

desconocimiento. 

 

Para futuras formaciones sería interesante poder introducir los contenidos referidos a temas 

de salud  con dinámicas más participativas y con un lenguaje más accesible al colectivo. 

 

Las docentes han sido buenas comunicadoras y han sabido centrarse en lo más útil para las 

mujeres. 

 

Dificultades por la falta de los mediadores para las mujeres árabes y africanas.  Las clases 

se hacían más lentas y menos dinámicas por la necesidad de ir traduciendo y confirmando 

que han entendido. 

 

Líneas de intervención futura propuestas a partir de la experiencia: 

 Contar con la participación de estas mujeres como apoyo al formador cuando se 

realicen nuevos talleres formativos. 

 Se ha realizado un acuerdo con el Lloc de la dona para realizar un trabajo conjunto 

continuado que supondría: formación de iguales, chequeo médico  y trabajo de 

campo con las trabajadoras del sexo (coordinación de salidas nocturnas entre la 

educadora del lloc de la dona y la agente comunitario de salud del servicio de salud 

comunitaria de la UMTSID). 

 

 

 

Seifedine Ben Alaya  

Coordinador del Curs ( Junio del 2010)  



        

Projecte: SALELE 1. Servei de salut comunitària de la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes Institut Català 

de la Salut/Associació Metges del Món de Catalunya. BCN 2010  24 
 

 

Annex 2 
                                                 

 

Institut Català de la Salut 

SAP Suport al Diagnòstic i al Tractament 

Unitat de Medicina Tropical i  

Salut Internacional Drassanes                                                                                                                               

 

 

 

 Curs de formació bàsica per a educadors  
d’iguals en l’àmbit de la prevenció del 

VIH/SIDA  
 

 
 

Barcelona, 19, 21, 22 de juliol 2010  
 de 16:30 a 19:00 hores 

 
 
 
DIRECCIÓ 

 

Hakima Ouaarab, infermera/coordinadora del servei de salut comunitària de la Unitat de 

Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes (UMTSID) del Institut Català de la Salut 

(ICS).  

 

COORDINACIÓ 

 
Eniko Vicsai  agent comunitari de salut. UMTSID. 

Inés Clares. Educadora  social. Associació Lloc de la Dona. 
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Organitzat per:  servei de salut comunitària de la UMTSID  – Equip de Treball sobre 

Immigració i Salut (ETIS) amb la col·laboració de:  Associació Lloc de la Dona. 
 

PRESENTACIÓ  

 

Des de fa 15 anys el servei de salut comunitària de la Unitat de Medicina Tropical i Salut 

Internacional Drassanes (UMTSID) de l’ Institut Català de la Salut es  realitzen diferents projectes  de 

prevenció de VIH/ SIDA i ITS dirigit a persones immigrants en situació d’ exclusió social. 

 SALELE és un d’aquests projectes  que va dirigit a dones immigrants nouvingudes. Des de l'any 

1998 s'està realitzant al nostre servei amb la finalitat de disminuir la vulnerabilitat de les dones 

immigrants residents a Catalunya front el VIH/SIDA i  les Infeccions de transmissió sexual (ITS).Un 

dels objectius principals d’aquet projecte  es  la promoció de la salut sexual preventiva amb les 

dones immigrants en situació d'alta vulnerabilitat soci- sanitària, posant especial atenció en la 

prevenció del VIH/SIDA i  les ITS mitjançant: l'enfortiment de la participació activa d’aquestes dones 

en la lluita contra aquestes infeccions, l'increment  dels  seus coneixements sobre el funcionament 

del sistema sanitari català i la promoció de la salut preventiva. 

Dintre d’aquesta línea de treball , aquest any  es pretén realitzar un curs  conjunt entre la UMTSID- 

ETIS  i   l’associació Lloc de la Dona  amb l'objectiu de facilitar  la implicació de grups de dones  

immigrants en situació de vulnerabilitat  en les tasques de la promoció de la salut sexual  preventiva 

mitjançant la  seva formació com a educadores d’iguals en les seves comunitats. 

 

OBJECTIU GENERAL 

 

Desenvolupar estratègies de promoció de la salut sexual preventiva posant especial atenció en la 

prevenció de VIH/SIDA i  les ITS entre dones immigrants en situació de vulnerabilitat mitjançant la 

seva formació  com educadores d’ iguals. 

 

RESULTATS ESPERATS 

 

 Al finalitzar la formació el grup de educadores d’ iguals  haurà  de ser capaç de: 

 

 Transmetre missatges de prevenció de VIH/ ITS  al seu grup d’iguals  
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 Identificar les necessitats d’ordre soci- sanitaris dels col·lectius immigrants  

 Conèixer les diferents estratègies d’educació sexual i aplicar-les per protegir la seva salut 

entre iguals en un context soci- sanitaris multicultural 

 Ser referent en salut  preventiva en el seu grup d’iguals  

 
ADREÇAT A 

 

Un grup natural de dones amb vulnerabilitat especial davant l’VIH: Dones amb diversos 

embarassos no desitjats , relacions sexuals múltiples i transitòries, parelles usuàries del sexe 

comercial . En general dones en situacions de risc. 

 

PROGRAMA  DEL CURS 

 

1ªSESSIÓ: Dona i ITS / VIH  (19/07/10) 

 Consideracions específiques pel que fa a la dona sobre la transmissió de les ITS / VIH 

 Com s’ha d’abordar les ITS / VIH en la dona: Detecció de risc i post detecció de risc 

 Aspectes que cal considerar en la dona seropositiva 

 Sexe més segur  per a la dona en general , per a la dona infectada i/o amb parella seropositiva 

 Compliment de tractaments 

 

 

2º SESSIÓ: Dona i  salut sexual   (21/07/10) 

 Mesures higièniques  

 L’embaràs i  transmissió perinatal de les ITS  

 Planificació familiar i avortament 

 

 

3ª SESSIÓ: Habilitats de comunicació i promoció de la salut      (22/07/10) 

 La comunicació filosofia  

 Les eines de comunicació : Com informar a partir d’un suport en paper, fotos, audiovisual  

 Joc de rol  (planificació familiar)  

 Jocs interactius (utilització de mesures barrera) 
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 Negociació d’una sexualitat més segura 

 Entrega de certificats 

 
METODOLOGIA  

 

Dinàmica de grup: Discussió en grup, discussió de casos concrets, demostració pràctica. 

Es farà entrega d’un certificat d’assistència. 

 

CALENDARI DEL CURS 

 

SESSIONS DATA  DOCENT  

1ª sessió Dilluns 19 de juliol del 2010 Dra.Maider Arando Lasagabaster (UITS) 

2ªsessió Dimecres 21 de juliol del 2010 Dra: Natalia Allué/MartaArcas/Juliana 

Reyes (UMTSID) 

3ªsessió Dijous 22 de juliol del 2010 Núria Esterri ( Grup EMETIS) 

 

LLOC  

 

Aula de formació del Cap  Drassanes, planta baixa 

Av. de les Drassanes, 17-21, 08001. Barcelona 

 

AVALUACIÓ 

 
De procés: pre test  abans el començament i un post test  al final del curs. Assistència i participació al curs. 

De resultats: grau de coneixement segons el post test i grau de satisfacció de les dones davant el 
curs. 
 

 

 



        

Projecte: SALELE 1. Servei de salut comunitària de la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes Institut Català 

de la Salut/Associació Metges del Món de Catalunya. BCN 2010  28 
 

 
EVALUACIÓ  DEL CURS DE FORMACIÓ BÀSICA PER  A  EDUCADORS D’ 

IGUALS EN L’ ÀMBIT  DE LA PREVENCIÓ DE  L’ VIH/SIDA 

Dies: 19,21, 22 i 27 de juliol 2010 

 

 

Participants: 9 dones (Romania). Edat entre 23 i 38 anys. 

 

Sessions realitzades: 3 sessions amb duració de 2,30 hores per sessió. 

 

Temaris tractats: 

 Mesures higièniques 

 L’embaràs i la transmissió de  l’ VIH/SIDA  i les ITS  

 Planificació familiar i avortament. 

 Habilitats de comunicació i promoció de la salut sexual. 

 Dinàmiques de grup 

 

Metodologies i desenvolupament : 

 

A partir de les experiències i els  coneixements per una banda de les dones participants i per 

l’altra  dels professionals docents s’ha anat desenvolupant els continguts proposats per cada 

sessió. 

 

Pel desenvolupament tant de les parts teòriques com les pràctiques de les sessions s’ha fet 

servir material educatiu( maqueta de penis, tríptics, diapositives , Power Point, fitxes 

lingüísticament adaptades …) . 

 

 

 

Aspectes a destacar de les sessions: 

 

 

A destacar  les diferències  de les pràctiques sexuals amb els clients ( amb protecció)i les 

seves parelles sentimentals (sense protecció). 

 

La majoria de les dones reconeixen que no fan us  del sistema sanitari públic, i com a 

conseqüència no  fan controls de salut , en casos de  necessitats emergents  acudeixen a 

clíniques de medicina  privada . 

 Tant el nivell educatiu com el de coneixements  de les dones referent als temes, es pot 

qualificar d’un nivell mitjà.  

 

Valoració de les participants al Taller: 
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Les participants consideren que el personal docent ha impartit les classes de manera molt 

comprensiva donat que tant els conceptes com el llenguatge ha sigut adaptat al nivell de 

coneixements del grup .  

 

Dos punts significatius del taller són per una banda el fet que totes les dones eren de la 

mateixa comunitat i l’altre que la presència de les dues mediadores ha contribuït que les 

sessions es puguin desenvolupar amb molta fluïdesa.  

 

 

Les dones s’han mostrat molt agraïdes per tenir l’oportunitat de participar a un curs on han 

pogut aclarir dubtes i adquirir més coneixement sobre el seu cos i la seva salut sexual. 

 

Al acabar el curs s’han sentit estimulades i capacitades per fer de multiplicadores dels 

coneixements adquirits durant el taller, entre les seves companyes de feina. 

   

S’han mostrat disposades de tornar a participar a propers tallers de salut sexual que  

s’organitzin. 

 

Valoració dels formadors: 

 

Aquesta segona col·laboració ha sigut valorada  molt positiva, amb els resultats següents: 

Docents   - 10 

Organització  -10 

Material entregat - 10 

Manera d’explicar – 9,90 

El lloc de realització del curs - 10 

 

 

. 

Noves propostes de futur  

 

 Es preveu la organització de nous cursos en funció  de les possibilitats 

pressupostàries, abans que finalitzi l’any 2010.   

 S’ha acordat amb l’entitat  Lloc de la Dona futures col·laboracions en la formació 

de grups de dones treballadores del sexe com a educadores d’iguals, conjuntament 

amb l’equip de Salut Comunitària i professionals sanitaris de la UMTSID. 

 

 

 

Coordinació: 

Eniko Vicsai – Agent comunitari de salut 

 19,21,22 de Juliol,  del 2010 

 


