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Memòria justificativa simplificada de projectes de prevenció del 
VIH/sida desenvolupats per entitats sense afany de lucre durant 
l’any 2011 i subvencionats pel Departament de Salut 

 
 
Nom de l’entitat:  
Metges del  Món/Unitat de Medicina Tropical Salut Internacional 
Drassanes(UMTSID)/Associació Equip de treball sobre Immigració i Salut (ETIS) 

 
Títol del projecte subvencionat: 

 Programa d'informació sobre VIH/SIDA i ITS  per a dones immigrants: 
SALELE 1 
 
Resum del projecte: 
SALELE és un projecte que s’està duent  a terme a la UMTSID des de l'any 1998 i 
conjuntament amb MDM  i ETIS des del2007, pretén promoure la salut sexual 
preventiva amb dones immigrants en situació de vulnerabilitat soci sanitària, 
posant especial atenció en la prevenció de l'VIH/SIDA i les infeccions de 
transmissió sexual( ITS), mitjançant l'enfortiment de la  seva participació de forma 
activa en les accions de sensibilització sobre la malaltia/infecció  a nivell individual, 
familiar i comunitari. Paral·lelament es participa en espais de reflexió sobre 
percepcions culturals, accessibilitat  i VIH, on hi participin tant professionals de la 
salut com els grups de dones immigrants i els representats d’aquestes. 
 
Equip investigador del Projecte 
Hakima Ouaarab Essadek .Infermera.(UMTSID-ETIS) 
Isabel Claveria Guiu .Infermera. (UMTSID-ETIS) 
Jordi Gomez i Prat.Metge. (UMTSID-ETIS) 
Apolonia Salmóne Bisobe .Agent comunitari de salut. (UMTSID-ETIS) 
Eniko Vicsai. Agent comunitari de salut. (UMTSID-ETIS) 
Constanza Moncayo Trujillo. Agent comunitari de salut. (UMTSID-ETIS) 
Tahir Rafi. Agent comunitari de salut. (UMTSID-ETIS) 
Ousseynou Niang. Agent comunitari de salut. (UMTSID-ETIS) 
Abdallah Denial. Agent comunitari de salut. (UMTSID-ETIS) 
Raquel Moran Martín Bióloga. (Metges del Món) 
Laia Martínez Miller. Tècnica. (Metges del món) 
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Objectius del projecte: 
General: 
Disminuir la vulnerabilitat dels col·lectius immigrants residents a Catalunya, davant  
l'VIH/SIDA. 
 
Específic  
Promoció de la salut sexual preventiva amb dones immigrants en situació de 
vulnerabilitat soci sanitària, posant especial atenció en la prevenció de l'VIH/SIDA i 
les infeccions de transmissió sexual( ITS). 
 
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 i treballadores del 
sexe,procedents de: 
 Europa de l'Est (Romania, Albània, Rússia i Ucraïna),de l'Àfrica sud sahariana 
(Guinea Equatorial, Gàmbia, Nigèria, Senegal i Guinea Bissau) de Llatinoamèrica 
(Bolívia, Colòmbia, Equador i Argentina) del Magreb  
(Marroc i Algèria),Àsia ( Pakistan i Índia) 

                                                                                                                                              
Recursos destinats: 
 
Humans: 
Agents comunitaris e salut, personal sanitari (metges/infermers) 
 
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" 
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Resultats obtinguts: 
 
 
 
 
R1. Enfortida la participació de forma activa de les dones immigrants en la 
lluita contra VIH/SIDA 
 

I1.1: De les  22 reunions realitzades  amb diferents entitats sense ànim de 
lucre es va acordar la col·laboració amb 14d’elles.  
 
I1.2: Realitzats /participat en 14 tallers / trobades d’intercanvi  
d’experiències entre dones immigrants i dirigides professionals de la Salut. 
 
I1.3: Formades  17 dones immigrants com multiplicadores de missatges 
d’una sexualitat sana en la comunitat (Àfrica sud sahariana,Llatinoamerica i 
Europa de l’Est). 

 
R2. Promoguda la sensibilització sobre VIH/SIDA i ITS a les dones 
immigrants mitjançant estratègies de IEC. 
 

I2.1: Realitzades  24 sessions/tallers de VIH/SIDA mitjançant IEC  amb 
un total de 232 dones (Àfrica sud sahariana, Àsia, Magreb, Llatinoamerica, 
Europa de l’Est). 
 
I2.2: Portat a terme un total de 1517 intervencions a nivell individual 
amb un total de 522 persones: 73 homes i 449 dones  (Àfrica sud 
sahariana, Àsia, Magreb, L·latinoamerica,). 
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Activitats desenvolupades per comunitats: 
 
Amb la comunitat d'Àfrica Subsahariana: 
 
A1.R1.Es van realitzar reunions de treball amb dones immigrants i 
representats d'aquestes.   

 Iglesia San Felipe NeriI 

 Casa sin fronteras 

 Asociación de mujeres nigerianas en Cataluña NIWAC 

 Secretariad  Inmigracion Federacion Barcelona y Comarcas 

 Guinea Bisau en Cataluña 

 Asociación. Mujeres Gambianas 

 Fundación priva okume AZ 

 Riebapua 

 Asociación.Egbe Isedale Omo Yoruba 
 
I es va acordar la col·laboració per organitzar i portar 
a terme les activitats d’aquest projecte amb: 
  

 Asociación NIWAC 

 Fundación priva okume AZ 

 Asociación cultural Riebapua de Guinea Equatorial 

 Iglesia San Felipe NeriI 
 

A2.R1. Es van realitzar/participar tallers/trobades d'intercanvi d'experiències 
entre dones immigrants i professionals soci sanitaris sobre percepcions 
culturals, accessibilitat  i VIH.  
 

Data Activitat Organitza Participa 
13/01 
12/05 
17/11 

Taller UMTSD 
ETIS 

Professionals  
sanitaris  
 ( metges i 
estudiants 
d’infermeria) 

06/06 IV Jornades 
Catalanes de 
Salut 
Internacional i 
Medicina 
Tropical  

UMTSID Professionals 
sanitaris (metges i 
infermeres) i 
representats de 
diferents entitats 
sense ànim de lucre. 

27/10 Setmana 
intercultural 
Barcelona-
Guinea.E 

Associació 
RIEBAPUA 

Professionals 
sanitaris i dones 
procedents de 
Guinea. E 
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A3.R1. Es van formar noves dones multiplicadors de missatges de promoció 
d’ una sexualitat sana  
Es va donar formació a 8 dones d’origen nigerià per poder actuar com 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  NIWAC (Veure annex 1) 
 

A4.R2. Es van realitzar tallers /xerrades de IEC amb les dones amb 
vulnerabilitat especial davant el VIH  
 

Data Dones Lloc Edat Origen 

19/02 7 
Iglesia San Felipe 

Neri 
19-42 Guinea. E,Camerun i Nigèria 

09/04 6 
Iglesia San Felipe 

Neri 
20-46 Guinea. E i Camerun 

30/04 6 
Iglesia San Felipe 

Neri 
21-32 

Camerun ,Guinea. E 
I Nigèria 

25/05 5 Ca la dona 20-40 Guinea. E i Camerun 

29/05 5 
Associació Veí 

Barceloneta 
22-34 Guinea. E i Camerun 

01/12 35 
Centre Penitenciari 

de dones 
Wad-Ras 

18-55 
Guinea .E. Marroc. Nigèria. 
Colòmbia. India i autòctons 

TOTAL: 64 
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A5.R2.L’agent  comunitari de salut va donar atenció individualitzada a dones 
d’origen Sud Saharià i als seus acompanyants, reforçant l’atenció assistencial  
en les visites programades en la UMTSID. 
 

Intervencions a nivell individual Homes Dones Total 

Traducció / mediació 29 37 66 

Informació soci - sanitària 45 149 194 

Counseling 45 149 194 

Assessorament i derivació a altres centres 10 14 24 

Localització del pacient 5 5 10 

Acompanyament 0 2 2 

TOTAL INTERVENCIONS 134 356 490 

TOTAL PERSONES 47 162 209 
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Amb la comunitat d'Àsia 

 
A1.R1. Es va reunir i acordar la col·laboració per organitzar i portar a terme 
les activitats d’aquest projecte amb: 
 

 Associació de les famílies pakistaneses a Espanya  
 
A2.R1.Es va participar en trobades d’ intercanvi d’experiències entre dones 
immigrants i professionals soci sanitaris.  
 

Data Activitat Organitza Participa 
24/05 Presentació del Llibre 

els fills i filles de les 
migracions 

Direcció General per a la 
immigració amb 
col·laboració amb el centre 
de Documentació de 
Serveis Socials. 

Entitats representats de 
famílies  immigrants, 
mediadors interculturals, 
educadors socials, 
dones immigrants de la 
comunitat. 

                                    
A3.R2. Es van realitzar sessions/xerrades VIH/SIDA amb grup de dones 
mitjançant IEC. 
 

Data Dones Lloc Edat Origen  

18/02 14 Centre cívic Poble Nou 20-40 Pakistan 
 

16/07 22 Centre cívic Santa Eulalia. 
Hospitalet 

19-50 Pakistan 
India 

14/08 20 Centre cívic Drassanes 22-45 Pakistan 

23/12 5 Centre cívic Drassanes 20-40 Pakistan 

TOTAL     61 DONES 
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A4.R2. L’ agent  comunitari de salut va donar atenció individualitzada a dones 
d’origen Sud Est asiàtic, reforçant l’atenció assistencial  en les visites 
programades en la UMTSID. 

 
Intervencions a nivell individual Dones 

Traducció / mediació 57 

Informació soci- sanitària 60 

Counselling 1 

Assessorament i derivació a altres centres 0 

Localització del pacient 7 

Acompanyament 0 

TOTAL INTERVENCIONS 125 

TOTAL DONES 40 
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Amb la comunitat del Magreb 
 
A1.R1. Es van realitzar reunions de treball amb dones immigrants i 
representats d'aquestes.   

 Càritas 

 Lloc de la dona 

 Dones treballadores del sexe del barri del Raval 
 
I es va acordar la col·laboració per organitzar i portar a terme les activitats 
d’aquest projecte amb: 
 

 Càritas:participar en tallers amb dones 

 Lloc de la dona:Derivar dones treballadores del sexe  per una atenció 
individualitzada. 

 
A2.RI.Es va participar/realitzar en trobades d intercanvi d’experiències entre 
dones immigrants i professionals soci sanitaris.  
 
13 de març. Es va participar en la setmana Intercultural 2011. Esplanada Mercat 
Setmanal de Sant Andreu de la Barca. Participants: Dones del Marroc i d’altres 
nacionalitats ,representats d’entitats  i persones del barri 
 
28,30 de nov. i 12 de des. Es va realitzar una acció formativa “Atenció a l’usuari 
immigrant i mediació intercultural” amb un total de 20 professionals  sociosanitaris. 
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A3.R2.Es van realitzar tallers /xerrades VIH/SIDA mitjançant IEC amb les 
dones amb vulnerabilitat especial davant el VIH. 

 
Data Dones Edat Origen Lloc 

18/02 8 20<40 Marroc Centre cívic poble nou 

06/10 8 26<48 Marroc Càritas Barcelona 

30/11 5 14<18 Marroc Casal jove de Granollers 

TOTAL     21 
 

 
A4.R2.L’ agent  comunitari de salut va donar atenció individualitzada a dones 
de Magreb, reforçant l’atenció assistencial  en les visites programades en la 
UMTSID. 

 
Intervencions a nivell individual Dones 

Traducció / mediació 14 

Informació soci- sanitària 9 

Counselling 9 

Assessorament i derivació a altres centres 8 

Localització del pacient 0 

Acompanyament 0 

TOTAL INTERVENCIONS 40 

TOTAL PERSONES 16 
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Amb la comunitat de Llatinoamerica 
 
A1.R1. Es va  reunir i acordar la col·laboració per organitzar i portar a terme 
les activitats d’aquest projecte amb: 
 

 Centre Cívic Bon Pastor ( Sant Andreu ) 

 Associació Hondurenya en Cataluña 

 Asociación de paraguayos 

 Associació  cultural equatoriana (ACEDICAR) 
 
A2.R1. Es va participar en tallers/trobades d'intercanvi d'experiències entre 
dones immigrants i professionals soci sanitaris sobre percepcions culturals, 
accessibilitat  i VIH.  

 
Data Activitat  Organitzat Participants  

16/09 
Circuit Contra La 
Violència vers les 

dones 

Centre de informació de les 
dones (CIRD) 

Professionals de programes d’atenció social i 
Sanitaria,amb dones que per el seu rol 

professional treballin amb persones d’altres 
orígens culturals i  altres professionals que facin 

atenció directa a dones 

25/11 
Dia de la no 

violència de genero 

Fundacion Indera, 
Asociación de estudiantes 
Colombianos en Cataluña 

Associacions ,sociòlegs 

12/12 
IV Jornada d'acció 

contra la trata 
àmbit prevenció , Lloc de la 
dona,  Associació Genera. 

Treballadors social,mossos d’escuadras,delegats 
de Estrangeria 

 
 
A3.R1. Es van forma una dona immigrant  per actuar com multiplicadors 
comunitaris en la promoció de una sexualitat sana.  

 Amb la col·laboració de M.D.M es va formar una  dona equatoriana,  
treballadora del sexe, per poder actuar com a multiplicadora comunitària de 
missatges de promoció d’una sexualitat sana entre el seu grup d’iguals.  
Durant el mes de juliol va estar realitzant pràctiques al servei de Salut 
comunitària de la UMTSID donant suport als agents comunitaris de salut 
(A.C.S) del nostre servei.  
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A4.R2.Es va realitzar tallers /xerrades de IEC amb dones amb vulnerabilitat 
especial davant el VIH. 
 

Data Dones Edat Origen Lloc  Amb la 
col·laboració 

26/01 5 30-50 Equador ACEDICAR ACEDICAR 

26/02 3 28-47 Bolívia Domicili  Particular Persones de la 
comunitat 

25/04 5 45-50 Colòmbia, República. D Domicili  Particular Persones de la 
comunitat 

23/04 3 55-45 Equador,Colòmbia Domicili  Particular Persones de la 
comunitat 

11/06 4 23-28 Paraguai Domicili  Particular Asociación de 
paraguayos 

05/11 12 50-22 Colòmbia- Hondures- 
Bolívia 

Centre Cívic El Sortidor Associació 
Hondurenya en 

Cataluña 

Total 32 dones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A5.R2. L’ agent  comunitari de salut va donar atenció individualitzada a 
dones de Llatinoamerica , reforçant l’atenció assistencial  en les visites 
programades en la UMTSID. 
 

Intervencions a nivell individual Dones 

Informació soci- sanitària 126 

Counselling 126 

Assessorament i derivació a altres centres 10 

Localització del pacient 20 

Acompanyament 5 

TOTAL INTERVENCIONS 287 

TOTAL PERSONES 126 
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Amb la comunitat d'Europa de l'Est 
 
A1.R1. Es va realitzar reunions de treball amb dones immigrats i representats 
d'aquestes : 
 

 Associació Terral 

 Associació Àmbit dona 

 Associació Red Mixtura 

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

 CAP Can Bou de Castelldefels 
 

I es va acordar la col·laboració per organitzar i portar a terme les activitats 
d’aquest projecte amb: 

 Associació Terral: derivar menors en situació de risc social  

 Associació Àmbit dona: organitzar tallers amb la comunitat 

 Dones treballadores del sexe a Barcelona, Castelldefels, Gavà, Viladecans i 
El Prat de Llobregat :participar en tallers 

 CAP Can Bou de Castelldefels: atendre  de les dones treballadores del 
sexe a Castelldefels  
 

A2.R1.Es va realitzar/participar en tallers/trobades d’intercanvi 
d’experiències entre dones immigrants i professionals soci sanitaris  
 

Data Lloc Activitat / Tema  Organitza Participants  

27.04 Hospital Clínic La diversitat cultural dins 
del Hospital Clínic 

Hospital Clínic Professionals de la 
salut ( infermeres i 
metges ) 

13.05 Hospital de Vall 
d’Hebron 

La prostitució i la trata de 
persones 

UAB Estudiants de 
Màster 
d’Antropologia. UAB 

06.05 Hospital de Vall 
d’Hebron 

Intervencions amb la 
comunitat gitana 
romanesa als Serveis 
socials de 
Barcelona,Badalona,Santa 
Coloma de Gramanet. 

UB Treballadores 
socials 

29.05 As. Asocrom Dia nacional de la infància Associació 
ASOCROM 

45 Famílies de la 
comunitat romanesa 
i autòctona 

21.06 Palau de Virreina Exposició, Reflexions Associació 
Àmbit  Dona 

Professionals de 
l’àmbit social, 
Dones  immigrants 
en situació 
d'exclusió social 
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A3.R1.Es va formar nous dones multiplicadores comunitaris en la promoció 
de una sexualitat sana  
Es va formar a 8 dones treballadores del sexe comercial d’origen romanès per a 
actuar com a multiplicadores de missatges de promoció  d’una sexualitat sana, 
mitjançant la realització de 1 curs de formació bàsica per a educadores d’iguals en 
l’àmbit de la prevenció de VIH/SIDA /ITS conjuntament amb l’associació El Lloc de 
la Dona  (veure annex2 ) 
 
A4.R2.Es van realitzar tallers /xerrades de IEC amb les dones amb 
vulnerabilitat especial davant el VIH.  
 

Data Dones Edat Lloc Origen 

08/01 12 21-36 Àmbit Dona  Romania, Nigèria, 
Equador 

22/02 9 19-36 Àmbit Dona Romania, Albània, 
Nigèria 

29/07 13 20-44 Associació Àmbit   Romania, 
Bulgària,Colòmbia 

06/09 11 22-29 Associació Àmbit Romania,  Nigèria, 
Espanya 

03/11 9 18-24 Casa particular 
Hospitalt de llobregat 

Àmbit Dona 

Romania 

TOTAL    54 
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A5.R2.L’ agent  comunitari de salut va donar atenció individualitzada a dones 
d’Europa del Est, reforçant l’atenció assistencial  en les visites programades 
en la UMTSID. 
 

Intervencions a nivell individual 
 

Homes Dones Total 

Traducció / mediació 26 97 123 

Informació soci- sanitària 26 102 128 

Counselling 25 77 102 

Assessorament i derivació a altres centres 26 109 135 

Localització del pacient 0 4 4 

Acompanyament 18 65 83 

TOTAL INTERVENCIONS 121 454 575 

TOTAL PERSONES 26 105 131 
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CONCLUSIONS: 
 
 La formació de dones en situació de vulnerabilitat com a multiplicadores de 

missatges de prevenció contra el VIH/SIDA, és clau per a contribuir a millorar les 

seves capacitats, reduir la seva vulnerabilitat i augmentar la seva implicació en la 

sensibilització sobre prevenció del VIH/SIDA  a la comunitat. 

 S’ha de fomentar la difusió de la informació sobre l’ús del preservatiu femení ja 

que hi ha una manca de coneixement sobre aquest tema entre les dones 

immigrants. 

 Els programes de salut enfocats especialment a les dones han de tenir en compte 

les diferencies socials i culturals entre elles. 

 El descens generalitzat en les xifres aportades per ONUSIDA,a nivell internacional 

i pel ministeri de sanitat, és motiu d’alegria, d'esperança, però també de 

compromís de totes les parts implicades. Som conscients de que no és una tasca 

senzilla per a un programa amb recursos limitats, però per això  no deixarem de 

creure i lluitar per a fer front a la SIDA. 

 Seguim i seguirem compromesos amb aquesta causa, segurs de que és un            

somni possible i que podem contribuir amb la nostra la tasca detenir entre tots 

l'epidèmia més devastadora dels últims temps i a que sigui una realitat:                                       

“llegar a cero” 
(Objectiu  ONU SIDA per a 2011-2015) 
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Signatura responsable i segell de l’entitat    Data signatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA 
 
 
 

 Annex1: Objectius, metodologia i cronograma del curs de formació 
bàsica per a educadors d’iguals en l’àmbit de la prevenció de VIH/SIDA 
realitzat al novembre de 2011 

 
 

 Annex 2: Objectius, metodologia i cronograma del curs de formació 
bàsica per a educadors d’iguals en l’àmbit de la prevenció de VIH/SIDA 
realitzat al maig de 2011 
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Annex 1  

        

 

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

VIH/SIDA  
 

 
 

Barcelona, 28,29,30 de novembre de 2011 
     de 10 a  14 hores. 

 
DIRECCIÓ 

 

Hakima Ouaarab , infermera/Coordinadora servei salut comunitària de la Unitat Medicina 

Tropical Salut Internacional Drassanes(UMTSID) de l’ Institut Català de la Salut (ICS).  

Isabel Claveria Guiu, infermera UMTSID  

 
COORDINACIÓ 

 
Isabel Riesa agent comunitari de salut. UMTSID. 

Apolonia Salomón Bisobe agent comunitari de salut. UMTSID. 

Helen u. Udeh. Presidenta associació NIWAC 

 

 

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 The 
Nigerian Women Association in Catalunya (NIWAC). 
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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 foment de la salut i prevenció de VIH/ SIDA i ITS dirigit a persones 
immigrants en situació d’ exclusió social. 
 SALELE des de l’any 1998  i FORMAR X ACTUAR des de 2010són dos projectes que 
van dirigits a dones immigrants nouvingudes. S'estàn 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). L’objectiu principal de SALELE 
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: la participació activa d’aquestes dones en la lluita contra aquestes infeccions i 
la formació de les mateixes en coneixements sobre el funcionament del sistema sanitari 
català i la promoció de la salut preventiva. L’objectiu de FORMAR X ACTUAR es facilitar  
l’ 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. 
Dintre d’aquesta línea de treball ,i donats el resultats de l’any passat, aquest any  es 
pretén continuar realitzar cursos de formació  conjuntament  entre la UMTSID- ETIS i 
l’associació Lloc de la Dona. 

 
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 del col·lectius  

3. Conèixer les diferents estratègies de l’educació entre iguals en contexts soci 
sanitaris multiculturals 

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

 
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. 
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PROGRAMA  DEL CURS 
 
1ª SESSIÓ: Sistema sanitari Català  

 Accessibilitat al Sistema sanitari català 

 Serveis, drets i deures en relació amb la salut.   
 
2ªSESSIÓ: Dona i  sexualitat 

 Negociació de una sexualitat més segura 

 Planificació familiar / avortament / embaràs 

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

 
3ª SESSIÓ: Infeccions de transmissió sexual 

 Infeccions de Transmissió Sexual (ITS)  

 Les pràctiques sexuals i risc d’infecció pel VIH 

 Joc de rol sobre VIH/ ITS en grup  

 Sida JOC   

 Entrega de certificats 

 
METODOLOGIA  
Dinàmica: Discussió en grup, discussió de situacions concretes, demostració pràctica 
Es farà entrega d’un certificat d’assistència 

 
CALENDARI DEL CURS 
SESSIONS DIES  

1ª sessió 28/11/2011  

2ªsessió 29/11/2011 

3ªsessió 30/11/2011 

 
LLOC  
Aula de formació del Cap  Drassanes, planta baixa 
Av. de les Drassanes, 17-21, 08001. Barcelona. 

 
AVALUACIÓ 
De procés:  pluja de idees  abans el començament i  al final del curs.(avaluar el nivell de 
coneixement) ; assistència al curs i participació al curs 
De resultats: grau de coneixement  al final del curs mitjançant el SIDA JOC. Grau de 
satisfacció de les dones davant el curs. 
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Annex 2 

 

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

VIH/SIDA  
 

 
 

Barcelona, 10, 12,17 i 19 de maig 
     de 16 a  18 hores. 

 
 
 
DIRECCIÓ 

 

Hakima Ouaarab , infermera/Coordinadora servei salut comunitària de la Unitat Medicina 

Tropical Salut Internacional Drassanes(UMTSID) de l’ Institut Català de la Salut (ICS).  

Isabel Claveria Guiu, infermera UMTSID  

 
COORDINACIÓ 

 
Enikö Vicsai agent comunitari de salut. UMTSID. 

Inés Clares. Educadora  social. Associació Lloc de la dona. 

Mariana Budui. Educadora d’iguals (grup Europa de l’Est) 

 

 

 

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 foment de la salut i prevenció de VIH/ SIDA i ITS dirigit a persones 
immigrants en situació d’ exclusió social. 
 SALELE des de l’any 1998  i FORMAR X ACTUAR des de 2010són dos projectes que 
van dirigits a dones immigrants nouvingudes. S’estan 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). L’objectiu principal de SALELE 
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: la participació activa d’aquestes dones en la lluita contra aquestes infeccions i 
la formació de les mateixes en coneixements sobre el funcionament del sistema sanitari 
català i la promoció de la salut preventiva. L’objectiu de FORMAR X ACTUAR es facilitar  
l’ 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. 
Dintre d’aquesta línea de treball ,i donats el resultats de l’any passat, aquest any  es 
pretén continuar realitzar cursos de formació  conjuntament  entre la UMTSID- ETIS i 
l’associació Lloc de la Dona. 
 
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: 
 Fer servir els coneixements adquirits per transmetre missatges de 

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

 Conèixer les diferents estratègies de l’educació entre iguals en contexts 
soci sanitaris multiculturals 

 Ser referent en salut  preventiva en el seu grup d’iguals  
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. 
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PROGRAMA  DEL CURS 

1ª SESSIÓ: Com cuidar-nos. Drets i deures en relació amb la salut. Sistema sanitari  
català  

 Hàbits i estils de vida  

 Mesures higièniques / Com cuidar-nos? 

 Accessibilitat al Sistema sanitari català 

 Serveis, drets i deures en relació amb la salut   
2ªSESSIÓ: Dona i  sexualitat 

 Negociació de una sexualitat més segura 

 Planificació familiar / avortament / embaràs 

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

3ª SESSIÓ: Infeccions de transmissió sexual 

 Infeccions de Transmissió Sexual (ITS)  

 Les pràctiques sexuals i risc d’infecció pel VIH 

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

4ºSESSIÓ:Habilitats de comunicació i el desenvolupament  personal. Dinàmiques de 
grup  

 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 

 Jocs interactius sobre VIH/ ITS 

 Entrega de certificats 
 
METODOLOGIA  
Dinàmica: Discussió en grup, discussió de situacions concretes, demostració pràctica 
Es farà entrega d’un certificat d’assistència 
 
CALENDARI DEL CURS 
 

SESSIONS DIES  

1ª sessió 10/05/2011  

2ªsessió 12/05/2011 

3ªsessió 17/05/2011 

4ªsessió 19/05/2011 

 
AVALUACIÓ 
De procés:  pluja de   idees el començament i  al final del curs. ; assistència al curs i 
participació al curs. 
De resultats: grau de coneixement al final del curs mitjançant el SIDA JOC. Grau de 
satisfacció de les dones davant el curs.          
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