
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de Prevenció i Assistència de la SIDA 
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya 

 
 
 
 
 
                   Conveni amb l’associació Metges del Món Catalunya 

 

Projecte : Suport i promoció de la 
participació de dones immigrants 
amb VIH l’any 2010. 

 “SALELE 2” 
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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 i Salut Internacional Drassanes 
( UMTSID) 

 
Títol del projecte subvencionat: 

   
Dones immigrants amb VIH positiu: SALELE 2 
 

 
Objectius del projecte: 
General:  
Disminuir de la vulnerabilitat de col•lectius immigrants seropositius residents a 
Catalunya. 
Específics: 
1. Promoure la integració soci sanitària del col•lectiu de dones immigrants amb 
          VIH positiu. 
2. Potenciar actituts no discriminants cap a les persones seropositives. 
3. Enfortir el servei de diagnòstics i tractaments de l'VIH/SIDA 
 

 
Població diana: 

 
L'elecció del diferents col•lectius es basa en: dones immigrants que ens visiten a la 
UMTSID, dones en situació de vulnerabilitat social que s'adrecen a entitats que 
treballen amb immigrants, treballadores del sexe i també en funció del nombre de 
dones immigrants de cada col•lectiu.  
Dones procedents de Europa de l'Est, de l'Àfrica subsahariana i de Llatinoamèrica. 

 
Recursos destinats: 
Humans: 
Agents comunitaris de 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) 
Fitxes informatives  "InfoVIHtals" sobre aspectes bàsics de la infecció en diferents 
idiomes  
Altres materials disponibles mitjançant la xarxa d'AIDS &Mobility. 
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 Activitats desenvolupades: 
 

 A1.R1. Utilitzar el material SIDA JOC per part de les entitats que treballen 

amb el VIH/SIDA en tallers amb diferents comunitats immigrants. 

 A2.R1.LLançar Campanyes als mitjans de comunicació més consultats per 
diferents comunitats immigrants sobre el VIH i falses creences (al menys 4). 

 A3.R2. Les dones amb VIH positiu participen com formadores en els tallers 

per la sensibilització sobre l’embaràs i la transmissió perinatal del VIH i el 
accés als serveis de prevenció de la infecció de VIH i de tractament 
,assistència i suport als afectats. 

 A4.R3. Realitzar activitats d’acompanyament durant el seguiment clínic de 

les dones i /o amb parella seropositiva. diagnosticades a la nostre entitat o 
als centres sanitaris col·laboradors. 

 A5.R3.Col.laborar amb organitzacions i entitats de suport social que 

treballen el tema de VIH/SIDA (al menys 4). 

 A6.R3. Realitzar  tallers  per la sensibilització sobre l’embaràs i la 

transmissió perinatal del VIH (al menys 6). 
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Resultats obtinguts: 

 
 

 A1.R1. Utilitzar el material SIDA JOC per part de les entitats que 
treballen amb el VIH/SIDA en tallers amb diferents comunitats 
immigrants. 

Es va utilitzar el SIDA-JOC com a material educatiu en els 5 cursos de 
formació bàsica per educadors d’iguals en l’àmbit de la prevenció de 
VIH/SIDA portat a terme durant aquest any amb dones de diferents 
comunitats, i en col·laboració amb l’associació El Lloc de la Dona  
Es va proporciona a altres entitats i professionals. 

 

 A2.R1.LLançar Campanyes als mitjans de comunicació més consultats 
per diferents comunitats immigrants sobre el VIH i falses creences (al 

menys 4). 
Es va treballar amb els mitjans de comunicació (premsa escrita, radio i 
pagines web utilitzades per les diferents comunitats d’immigrants 

 

 A3.R2. Les dones amb VIH positiu participen com formadores en els 
tallers per la sensibilització sobre l’embaràs i la transmissió perinatal 
del VIH i el accés als serveis de prevenció de la infecció de VIH i de 
tractament ,assistència i suport als afectats. 
Tres de les dones formades van replicar la formació rebuda en el seus 
col·lectius i una va participar com a col·laboradora en cursos 
 

 A4.R3. Realitzar activitats d’acompanyament durant el seguiment 
clínic de les dones i /o amb parella seropositiva. diagnosticades a la 
nostre entitat o als centres sanitaris col·laboradors. 

Es va donar acompanyament a dos dones diagnosticades de VIH a la Unitat 
de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes 
 

 A5.R3.Col.laborar amb organitzacions i entitats de suport social que 
treballen el tema de VIH/SIDA (al menys 4). 
Es va col·laborar amb diferents entitats com: el centre penitenciari de dones 
(Wad- Ras), El Lloc de la Dona, àmbit Dona, Salut i Família,Grup de treball 
sobre el tractament del VIH 
Es van traduir les fitxes “InfoVIHtal” 
 

 A6.R3. Realitzar  tallers  per la sensibilització sobre l’embaràs i la 
transmissió perinatal del VIH (al menys 6). 
Es van realitzar 12 tallers amb un total de 109 dones de diferents 
comunitats. 
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Resultats obtinguts per comunitats: 
 
Amb la comunitat d’Àfrica subsahariana 
 
A1.R1. Utilitzar el material SIDA JOC per part de les entitats que treballen 
amb el VIH/SIDA en tallers amb diferents comunitats immigrants 
 

Es va ensenyar el SIDAJOC a una sexòloga  del programa  “Salud Sexual en la 
població immigrant en Madrid”per introduir-lo com a material de treball en els 
tallers que porten a terme amb les comunitats d’immigrants de  Madrid 
(03/11/2010). 
 

                                                                                       
 
 
Es va utilitzar en els cursos de formació bàsica per educadors d’iguals en l’àmbit 
de la prevenció de VIH/SIDA realitzat amb dones nigerianes els dies: 
 

 17 i 18 de novembre (dones no treballadores del sexe comercial) 
 19,22,23 de novembre (dones treballadores del sexe comercial) 

 
 
A2.R1.LLançar Campanyes als mitjans de comunicació més consultats per 
diferents comunitats immigrants sobre el VIH i falses creences 
 
Es treballà per a fer publicacions de divulgació/informació a la revista “Mujeres 
Inmigradas  E´Waiso Ipola” de la comunitat de dones guineanes. 
 
 
 
A3.R2. Les dones amb VIH positiu participen com a formadores en els tallers 
per la sensibilització sobre l’embaràs i la transmissió perinatal del VIH i el 
accés als serveis de prevenció de la infecció de VIH i de tractament, 
assistència i suport als afectats  

 
Tres dones formades en els tallers per la sensibilització sobre l’embaràs i la 
transmissió perinatal del VIH van replicar els tallers a la seva comunitat tant a  
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nivell de Catalunya con en l’àmbit del seu país d’origen aprofitant l’estada de 
vacances 
 

                                       
 

 

 

A4.R3. Realitzar activitats d’acompanyament durant el seguiment clínic de 
les dones i /o amb  parella seropositiva. diagnosticades a la nostre entitat o 
als centres sanitaris col·laboradors 
 
Es va donar acompanyament  a una dona seropositiva diagnosticada a la UMTSID 
i tractada / controlada posteriorment al Hospital Can Ruti de Badalona. 
 
 
 
A5.R3.Col.laborar amb organitzacions i entitats de suport social que 
treballen el tema de VIH/SIDA 

 

 01/12/2010. Conjuntament amb el grup EMETIS i el Centre Penitenciari de  
dones (Wad – Ras) es van realitzar 3 tallers (sida-joc / dansa ) amb dones 
del centre(40 dones) per a contribuir al dia Mundial de la SIDA 
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 22 i 23/09/2010.Participació a les jornades “La prostitución: la violencia 

sexual normalizada”organitzades per AMUNOD (asociación de mujeres de 
noche buscando el dia) a Alicant. 

 

                                                       

 
 
 
A6.R3. Realitzar  tallers per la sensibilització sobre l’embaràs i la transmissió 
perinatal del VIH  

  
 

Data Lloc Dones Edat Origen Total 
Assistents 

21/08/10 Associació Veïns 
C/Guitert,33-35, 

Barceloneta 

8 20 - 64 G. Equatorial 
Nigèria 

8 

26/09/10 Sant Felip Neri 
C/ Sol 8 BCN 

10 17- 42 G. Equatorial 
Nigèria 

Camerun 

10 

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

10 21- 41 Camerun 
G. Equatorial 

10 

06/11/10 Sant Felip Neri 
C/ Sol, 8 BCN 

12 20 - 40 G. Equatorial 
Gàmbia 
Nigèria 

12 

TOTAL     40 
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Amb la comunitat de Llatinoamèrica 
 

A1.R1. Utilitzar el material SIDA JOC per part de les entitats que treballen 
amb el VIH/SIDA en tallers amb diferents comunitats immigrant. 
 
 

 
Es va participar en la 15a mostra d’associacions 
de Barcelona el dia 25 de setembre  amb dos 
tallers de SIDAJOC i un stand on es va donar 
informació i es va fer distribució de preservatius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A2.R1.LLançar Campanyes als mitjans de comunicació més consultats per 
diferents comunitats immigrants sobre el VIH i falses creences 
 
El mes d'octubre es va fer una proposta amb l'emissora de radio 98.0 de San 
Andreu de la Barca per incloure  temes de salut en el seu programa. Data prevista 
per començar a finals d'any o principis del 2011. 
 
El mes de novembre es pacta amb l’emissora “Brisa de los Andes”(radio Mollet 
96.3) uns dies per a poder difondre informació de prevenció i educació sanitaria la 
en el seu espai per audiència de col·lectius llatinoamericans.  

 
 
 
 

A4.R3. Realitzar activitats d’acompanyament durant el seguiment clínic de 
les dones i /o amb  parella seropositiva. diagnosticades a la nostre entitat o 
als centres sanitaris col·laboradors 
 

En el mes de Maig es va realitzar l'acompanyament d'una dona seropositiva 
diagnosticada a la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes. 
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A6.R3. Realitzar  tallers  per la sensibilització sobre l’embaràs i la 
transmissió perinatal del VIH 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Lloc Dones Homes Edat Origen  Total  
 
12/12/2010 

 
Domicili 
particular 
Barcelona 

 
3 

 
1 

 
37 - 50 

 
R. Dominicana 

 
4 
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Amb la comunitat d’Europa de l’Est 
 
A1.R1. Utilitzar el material SIDA JOC per part de les entitats que treballen 
amb el VIH/SIDA en tallers amb diferents comunitats immigrants. 
 
Es va utilitzar el material en els 3 cursos realitzats en col·laboració amb 
l’associació El lloc de la dona, per a formar educadors d’iguals, amb dones 
treballadores del sexe d’origen romanes els dies: 

 10, 13, 17, 19 de maig 
 19, 21,22 de juny 
 19,22,23 de novembre 

 

                 
 

 
 
A2.R1.LLançar Campanyes als mitjans de comunicació més consultats per 
diferents comunitats immigrants sobre el VIH i falses creences. 
 

Octubre -Entrevista – Comunicació  BlogClínic. http://blog.hospitalclinic.org/es/ 
 
 
A3.R2. Les dones amb VIH positiu participen com formadores en els tallers 
per la sensibilització sobre l’embaràs i la transmissió perinatal del VIH i el 
accés als serveis de prevenció de la infecció de VIH i de tractament 

,assistència i suport als afectats.  
 
Una dona formada en el 1er curs d’educadors d’iguals (10, 13, 17, 19 de maig)va 
participar en els cursos posteriors com a col·laboradora dels cursos (19, 21,22 de 
juny i 19,22,23 de novembre) junt amb l’agent comunitari de salut. 
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A5.R3.Col.laborar amb organitzacions i entitats de suport social que 
treballen el tema de VIH/SIDA 
Col·laboració i acompanyaments a dones d’Àmbit Dona 
Col·laboració i participació amb l’ABD en activitats relacionades al projecte  
d’ VIH/SIDA. 
 

 
 
A6.R3. Realitzar  tallers  per la sensibilització sobre l’embaràs i la 
transmissió perinatal del VIH  

 

Data Lloc Dones Origen Total Assistents 

18,19,22 
de 

novembre 

CAP. Drassanes 9 Romania 9 

22/11/10 CAP Drassanes 8 Romania 8 

19/11/10 Lloc de la Dona 11 6 Romania 
3 Bulgària 
2 Moldàvia 

11 

01/12/2010 Domicili particular 
El Prat de Llobregat 

7 Romania 7 

08/12/2010 Domicili particular 
Castelldefels 

7 Romania 7 

11/12/2010 Associació Àmbit dona 12 Romania 12 

15/12/2010 Associació Quòrum 11 Romania 11 

TOTAL    65 
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Conclusions: 

 
No hi ha dubte de que la infecció pel VIH ha adquirit una dimensió que sobrepassa 
els aspectes purament mèdics. Els avanços en el coneixement del virus, el 
desenvolupament  farmacèutic o el maneig clínic de la malaltia no s’ha equiparat 
als intents per a transformar l’àmbit social de la SIDA que, alimentat de perjudicis i 
valors morals, continua després de 25 anys del seu descobriment provocant una 
gran càrrega d’estigma i discriminació en les persones que conviuen amb ella. 
 
La informació,l’educació, el coneixement i la divulgació són les estratègies per a la 
prevenció de noves infeccions. 
L’accessibilitat a aquestes estratègies pot resultar inexistent per a col·lectius com 
els immigrants i encara més per als col·lectius d’immigrants dones. 
Facilitar aquesta accessibilitat ha estat l’objectiu d’aquests projectes  
 
La figura de l’agent comunitari de salut és fonamental degut a  la seva capacitat de 
realitzar activitats orientades a proporcionar a la comunitat els coneixements i les 
habilitats adequades per evitar els comportaments de risc, així com conèixer i 
utilitzar els serveis i recursos disponibles. 
 
La formació de dones en situació de vulnerabilitat com a multiplicadores de 
missatges de prevenció del VIH/SIDA, és clau per a contribuir a millorar les seves 
capacitats, reduir la seva vulnerabilitat i augmentar la seva implicació en la 
sensibilització front el VIH/SIDA a la comunitat a la que pertany. 
 
La difusió dels missatges ha de contemplar les percepcions culturals, les 
creences, les pràctiques culturals, lingüístiques, religioses i socials dels col·lectius 
als que van dirigits. Com també és important triar el mitja per a la seva difusió.  
 
Segons xifres publicades per  l’OMS l’any 2008 hi va haver  33,4 milions d’afectats 
pel VIH  al món i s’estima que al 2010 han estat infectades  2,7 milions de 
persones i han mort 2 milions de SIDA. Es per això que creiem que projectes com 
aquests són necessaris i contribueixen a prevenir la transmissió del virus i la 
malaltia. 

 
 
Signatura responsable i segell de l’entitat Data signatura 


