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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 i Salut Internacional Drassanes 
(UMTSID)/Equip de treball sobre Immigració i Salut (ETIS). 
 
Títol del projecte subvencionat: 
 

  Informació per a la prevenció del VIH/SIDA a immigrants 
 
Resum del projecte: 
Des de fa 14 anys, la Unitat de Medecina Tropical i Salut Internacional Drassanes 
(UMTSID), porta desenvolupant aquest projecte amb immigrants en situació de 
vulnerabilitat des de el servei de salut comunitària. 
Fa 3 anys es va començar a treballar conjuntament amb Metges del Món  i l’Equip 
de Treball sobre Immigració i Salut amb l’objectiu de continuar treballant en les 
mateixes Líneas que els anys anteriors: promoure la prevenció del VIH/SIDA entre 
els serveis sanitaris i les comunitats de persones nouvingudes  en situació de 
vulnerabilitat i enfortir les estratègies d'accessibilitat d'aquest col·lectiu mitjançant  
estratègies d'informació- educació- comunicació (IEC) fomentant així els hàbits 
saludables en els diferents grups d'immigrants tant a nivell individual com a familiar 
o comunitari. Paral·lelament es realitzen tallers amb els professional sociosanitaris 
per a establir un nucli de pensament compartit al voltant de les repercussions 
personals,culturals i socials del VIH/SIDA. 
Totes les intervencions,actuacions i dinàmiques van estar 
elaborades,planificades,executades per un equip d’agents comunitaris de salut  de 
diferents cultures amb la col·laboració de personal sanitari de la UMTSID, d’’altres 
serveis sociosanitaris,d’entitats sense ànim de lucre  i de persones de diferents 
comunitats. 
 
Equip investigador del Projecte 
Hakima Ouaarab Essadek .Infermera. 
Isabel Claveria Guiu .Infermera. 
Jordi Gomez i Prat.Metge.. 
Apolonia Salmóne Bisobe .Agent comunitari de salut. 
Eniko Vicsai. Agent comunitari de salut. 
Constanza Moncayo Trujillo. Agent comunitari de salut. 
Tahir Rafi. Agent comunitari de salut. 
Ousseynou Niang. Agent comunitari de salut. 
Abdallah Denial. Agent comunitari de salut 
Raquel Moran Martín. Biòloga 
Laia Martínez Miller. Tècnica 
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Objectius del projecte: 
 

General:   
Disminuir  la vulnerabilitat de col•lectius immigrants residents a Catalunya, davant 
del VIH/SIDA. 
 
Específic: 
Promoció de la prevenció de VIH/SIDA d’una forma conjunta entre els centres 
sanitaris,la comunitat immigrant més vulnerable i altres entitats de la societat civil. 
 
Població diana: 
Col·lectius immigrants de diferents grups socials i demogràfics, entre aquells que 
no tenen condició de residents permanents, es prioritzen homes i dones provinents 
de: 
Àfrica subsahariana (Guinea Equatorial, Gàmbia, Nigèria, Senegal i Guinea 
Bissau)  
Magreb ( Marroc i Algèria) 
Sud -Est asiàtic (Índia i Pakistan)  
Llatinoamèrica (Bolívia, Colòmbia, Equador , República Dominicana i Perú) 
 
Recursos destinats: 
Humans:  
Agents comunitaris de salut, personal sanitari(metges/infermers/psicòloga), 
voluntaris d’entitats sense ànim de lucre,persones de la comunitat. 
 
Materials: 
Preservatius masculins i femenins 
Maquetes d’òrgans sexuals  
Tríptics adaptats lingüísticament a cada comunitat 
Sidajoc (joc interactiu i educatiu) 
Altres materials disponibles mitjançant la xarxa d'AIDS &Mobility 
Fitxes informatives “InfoVIHtals” sobre aspectes bàsics de la infecció i altres 
malalties relacionades traduïdes a diferents idiomes. 
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Resultats obtinguts: 
 
R1.Promoguda una coordinació entre centres sanitaris,Comunitats immigrants i 
entitats de la societat CIVIL 
 

I1.1-I1.2: Dels  23 reunions realitzades  amb diferents entitats sense ànim 
de lucre es va acordar la col·laboració amb 13  d’elles.  

 
R2.Enfortides  estratègies d’accessibilitat dels col·lectius immigrants més 
vulnerable als serveis sanitaris i al diagnòstic  precoç de malalties de transmissió 
sexual. 

I.2.1: Formats  13 nous agents comunitaris de salut de diverses comunitats 
(Àfrica sudsahariana, Àsia, Magreb, Llatinoamèrica, Europa de l’Est). 
 
I.2.2: Realitzades  9 sessions/tallers sobre l’accessibilitat  als serveis de 
salut i al diagnòstic precoç de malalties de transmissió sexual amb un total 
de 222 persones (Àfrica Subsahariana, Àsia) . 
 
I.2.3: Realitzats 5 tallers amb un total de 139 professionals sociosanitaris a 
nivell internacional i nacional i es va participar a 2 trobades d’intercanvi  
d’experiències dirigides a diferents professionals de la Salut. 

 
R3.Promoguda la sensibilització sobre VIH/SIDA a la població immigrant en 
situació de vulnerabilitat mitjançant estratègies de IEC 
 

I.3.1:Realitzades  26 sessions/tallers de VIH/SIDA Mitjançant IEC  amb un  
total de 274 persones (Àfrica subsahariana, Àsia, Magreb, Llatinoamerica). 
 
I.3.2: El 46.15% dels agents comunitaris de salut  formats han participat als 
tallers de sensibilització. 
 
I.3.3: Portat a terme un total de 1402 intervencions a nivell individual 
(traducció, mediació, informació,counselling,assessorament, 
localització,acompanyament) amb un total de 399 persones (Àfrica 
subsahariana, Àsia, Magreb, L·latinoamerica,). 
 
I.3.4: Realitzades  4 campanyes de sensibilització front a la malaltia/infecció 
dirigides a un total de 104 persones.  
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Activitats desenvolupades per comunitats: 
 
Amb la comunitat d’Àfrica SubSahariana 
 
A1.R1.Es van realitzar diferents reunions de treball amb entitats representats 
de la comunitat d’Àfrica Subsahariana . 
 

DATA ENTITAT 

18/01 Associació Catalana de Residents Senegalesos de Barcelona  (ACRS) 

12/01 Associació Media Àfrica 

14/01 Associació dels musulmans africans de Catalunya (AMAC) 

27/01 Associació Recursos Animació Inter cultural (RAI) 

26/01 Associació per la Cooperació, la Inserció laboral i la Interculturalitat (ACISI) 

05/02 
Associació Per Al Desenvolupament Cultural, Ambiental I Humà de GHANA 
(CEHDA) 

 
A2.R1.Es va acordar la col·laboració per organitzar i portar a terme les 
activitats d’aquest projecte amb:   
 

 Associació Media Àfrica 

 Associació RAI 

 Associació CEHDA 

 Associació ACRS 
 

A3.R2.Es va formar agents comunitaris de salut  i mediadors interculturals 
en l’àmbit sanitari per donar suport a l’equip actual. 
 

 Es va formar 4 agents comunitaris de salut d’Àfrica subsahariana 
(Senegal i Nigèria) mitjançant el “III Curs de formació bàsica per a agents 
comunitaris de salut”. Organitzat per l’ Institut d’Estudis de la Salut, 
coordinat per el servei de comunitària de la UMTSID. Realitzat a l’aula de 
formació del Cap Drassanes els dies 7, 14, 89 d'octubre, 04, 18 i 25 de 
novembre. (annex 1). 

 Es va participar en la formació de 3 mediadors interculturals d’Àfrica 
subsahariana(Mali i Nigèria) mitjançant el “Curs de formació  per a 
mediadors/res interculturals en l’àmbit social i sanitari “. Organitzat pel 
centre Sant Docent Sant Joan de Déu i la fundació Bayt al Thaqafa. 
Realitzat a l’escola d’infermeria de Sant Joan de Deu del 15 de març al 10 
de juny. 
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A4.R2. Es van realitzar sessions/tallers d’informació i orientació amb les 
comunitats sobre l’accessibilitat al sistema sanitari català i al diagnòstic 
precoç de malalties de transmissió sexual. 
 

Data Homes Dones Edat Origen Lloc Organitzat amb la 
Col·laboració  

Total 
Assistents 

14/02 10 0 18-40 Ghana CEHDA CEHDA 10 

18/06 50 0 16-53 
Ghana, Camerun, Guinea 
Conakry 

AMAC AMAC 50 

29/07 6 2 17-22 
Senegal, Mali, Camerun, 
argentina 

RAI 
MEDIA ÀFRICA   
RAI 
 

8 

12/11 13 0 17-34 Ghana,Gambia,Camerun,Benin ACISI ACISI 13 

26/11 18 0 17-22 Senegal RAI 
ACRS 
RAI 

18 

 TOTAL 99 
 
 

A5.R2.Es van portar a terme  tallers/trobades amb professionals soci 
sanitaris sobre  estratègies de treball comunitari del nostre servei 
relacionats amb les percepcions culturals, accessibilitat  i VIH de les 
persones immigrants  procedents d’Àfrica Subsahariana amb situació de 
vulnerabilitat. 
 

Data Lloc  Organitzat Participants  

13/01 
20/01 
27/01 
15/02 
24/03 
07/04 
12/05 
23/06 

UMTSID UMTSID-ETIS 22( metges, infermeres,agents comunitaris de Salut) 

15/06 
17/06 

Emilia-Romagna 
Italia 

Servizio sanitario regionale 
Italia 

50 professionals 
sanitaris(metges,infermeres,sociòlegs,treballadors socials….) 

                                                        TOTAL 72  PROFESIONALS SOCIOSANITÀRIS 
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A6.R3. Es van realitzar Sessions/tallers de VIH/SIDA mitjançant IEC 
  

Data Homes Dones Edat Origen Lloc 
Organitzat amb 
la col·laboració 

Total Assistents 

30/01 8 2 20-26 Senegal 
Domicili 

Barcelona 
ACRS 10 

18/02 5 4 17-22 

Senegal,Mali, 
Camerun, 
Argentina, 

India, 

RAI 
CEHRA, 

MEDIA ÀFRICA 
RAI 

9 

25/02 5 3 17-22 
Senegal,Mali, 

Camerun, 
Argentina 

RAI 
CEHRA, 

MEDIA ÀFRICA 
RAI 

8 

07/03 13 0 18-20 Ghana CEHDA CEHDA 13 

26/06 12 0 20-26 
Senegal, 

Burkina Faso, 
Mali 

Domicili 
Badalona 

Persones de la 
comunitat 

12 

30/11 6 9 14-20 Senegal 
Casal de joves 

Granollers- 
Canovelles 

ADIS 
Media Àfrica 

15 

                                                                                                            TOTAL 67 
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A7.R3. Els nous agents comunitaris de salut /Mediadors interculturals 
formats van participar a les activitats  de  sensibilització sobre VIH/SIDA 
realitzats amb la comunitat immigrant d’Àfrica Subsahariana. 
 

 Dels agents comunitaris de salut  formats,un de Senegal resident a 
Tarragona va donar suport al nostre agent comunitari de Salut per realitzar 
l’acompanyament de algunes activitats amb la comunitat.  

 

 Dels mediadors interculturals formats, dos(Nigèria i Mali) van estar  des de 
3 d’octubre fins 23 de Novembre de 2011 realitzant pràctiques al servei de 
Salut comunitària de la UMTSID i donant suport als agents comunitaris de 
salut del nostre servei.  

 

A8.R3.L’ agent  comunitari de salut van donar atenció individualitzada a 
persones d’origen Sub Saharià reforçant l’atenció assistencial  en les visites 
programades en la UMTSID. 
 

Intervencions a nivell individual  Homes Dones Total 

Traducció / mediació 61 3 64 

Informació soci - sanitària 93 10 103 

Counseling 139 12 143 

Assessorament i derivació a altres centres 48 2 50 

Localització del pacient 23 0 23 

Acompanyament 6 0 6 

TOTAL INTERVENCIONS 387 27 414 

TOTAL PERSONES 118 13 131 

    

A9.R3. Es va llançar companyes de sensibilització sobre VIH/SIDA  
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

El 03 de juliol es va organitzar 
un mini torneig de futbol  
emmarcat dintre de la 
setmana cultural senegalesa 
2011 amb el propòsit de 
sensibilitzar front a la 
infecció/malaltia. 
2 dels equips participants 
estaven integrats per 
persones de Senegal i Ghana.  
 
 
Total assistents: 35 
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Amb la comunitat d’Àsia 
 

A1.R1.Es va realitzar diferents reunions de treball amb entitats representats 
de la comunitat d’Àsia.  
 

DATA ENTITAT 

23/01 Pak Federación  

25/01 Associació Famílies Pakistanesos en Espanya (AFPE) 

03/02 Fundació d’Infermeria Catalana (FUDINCA) 

22/02 Associación Muslim Society  

11/04 Associación Faizan-e-Medina 

12/05 Consulado de Pakistan en Barcelona 

26/05 Pak Federación en España 

 
A2.R1.Es va acordar la col·laboració per organitzar i portar a terme les 
activitats d’aquest projecte amb:   
 

 Pak Federación  

 Faizan-e-Medina 

 Fundació d’Infermeria Catalana (FUDINCA) 

 Associació Famílies Pakistanesos en Espanya (AFPE) 
 
A3.R2.Es va formar  nous agents comunitaris de salut  per donar suport a 
l’equip actual. 
 

 Es va formar 2 agents comunitaris de salut del Sud- Est asiàtic 
(Pakistan) mitjançant el “III Curs de formació bàsica per a agents 
comunitaris de salut”. Organitzat per l’ Institut d’Estudis de la Salut, 
coordinat per el servei de comunitària de la UMTSID. Realitzat a l’aula de 
formació del Cap Drassanes els dies 7, 14, 89 d'octubre, 04, 18 i 25 de 
novembre. (annex 1). 

 

 Es va participar en la formació de 2 mediadors interculturals del Sud 
Est asiàtic (Pakistan) mitjançant el “Curs de formació  per a mediadors/res 
interculturals en l’àmbit social i sanitari “. Organitzat pel centre Sant Docent 
Sant Joan de Déu i la fundació Bayt al Thaqafa. Realitzat a l’escola 
d’infermeria de Sant Joan de Deu del 15 de març al 10 de juny. 
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A4.R2. Es van realitzar sessions/tallers d’informació i orientació amb la 
comunitat sobre l’accessibilitat al sistema sanitari català i al diagnòstic 
precoç de malalties de transmissió sexual. 
 

Data Homes Edat Origen Lloc Organitzat amb la 
Col·laboració 

29/04 8 20-40 Pakistan Domicili 
Hospitalet. 

Persones de la comunitat 

27/05 6 20-50 Pakistan Domicili. 
Hospitalet. 

Persones de la comunitat 

17/06 9 21-45 Pakistan Centre Cívic 
Santa 
Eulalia,Hospitalet. 

AFPE 

14/08 100 16-60 Pakistan Centre Cívic de 
Drassanes 

Pak federació 

TOTAL 123 Homes 
 
 

A5.R2. Es van portar a terme  tallers/trobades amb professionals 
sociosanitaris sobre  estratègies de treball comunitari del nostre servei 
relacionats amb les percepcions culturals, accessibilitat  i VIH de les 
persones immigrants  procedents d’Àsia. 
 

Data Lloc  Organitzat Total Participants  

14/02 Hospital Verge de la 
cinta.Tortosa 

FUDINCA 25  (Metges infermer/es,treballadors/es 
socials). 

23/05 FUDINCA  FUDINCA 20 (Metges infermer/es,treballadors/es 
socials). 

24/10 Haspital  JOAN XXIII 
Tarragona 
          

FUDINCA 22 (Metges infermer/es,treballadors/es 
socials). 

TOTAL 67 professionals sociosanitàris 
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A6.R3. Es van realitzar sessions/tallers de VIH/SIDA mitjançant IEC. 
 

Data Homes Edat Origen Lloc 
Organitzat amb la 

col·laboració 

15/01 12 21-43 Pakistan 
Domicili 

Barcelona 
Persones de la 

comunitat 

28/01 7 30-44 Pakistan 
Domicili 

Barcelona 
Persones de la 

comunitat 

16/02 6 24-34 Pakistan 
Domicili 

Barcelona 
Persones de la 

comunitat 

26/02 8 28-44 Pakistan 
Associació muslim 

society 
Associació muslim 

society 

12/03 8 28-50 India- Pakistan 
Domicili 

Barcelona 
Persones de la 

comunitat 

25/03 7 28-44 Pakistan 
Domicili 

Barcelona 
Persones de la 

comunitat 

09/04 7 28-43 Pakistan 
Associació muslim 

society 
Associació muslim 

29/07 5 21-39 Índia 
Centre Cívic Santa 

Eulalia 
Hospitalet 

AFPE 

22/10 20 20-49 Pakistan 
Local: C/Marina Nº 49, 

Barcelona 
PAK Federación 

23/12 40 20-49 Pakistan 
Centre Cívic Drassanes 

Barcelona 
PAK Federación 

TOTAL      120  
 

 
 
 
A7.R3.Dels agents comunitaris de salut  formats,un de Pakistan esta donant 
suport al nostre agent comunitari de Salut a nivell assistencial i comunitari  en 
l’equip d’atenció primària de Drassanes amb la població immigrants del barri del 
Raval. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Memòria simplificada. Projecte: informació per la prevenció del VIH/SIDA en immigrants. Servei de salut comunitària de la Unitat 

de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes Institut Català de la Salut/Associació MDM/Associació ETIS.2011.   12 

                                                                                                                                                          

 

 

A8.R3.El agent  comunitari de salut va donar atenció individualitzada als 
persones d’origen Asiàtic   reforçant l’atenció assistencial  en les visites 
programades en la UMTSID i al Equip d’atenció primària de Drassanes. 
  

Intervencions a nivell individual Homes 

Traducció / mediació 248 

Informació soci - sanitària 260 

Counseling 214 

Assessorament i derivació a altres centres  

Localització del pacient 16 

Acompanyament  

TOTAL INTERVENCIONS 738 

TOTAL PERSONES 155 
     

 
A9.R3. Es va llançar companyes de sensibilització sobre VIH/SIDA 
 

 

Els mesos juliol i octubre es va portar  
a terme campanyes de sensibilització  
front a la infecció/malaltia i altres en la 
Mezquita “Faizan al Medina” de  
Barcelona amb la comunitat procedent  
de Pakistan.  

Total assistents 45 persones 
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Amb la comunitat del Magreb 
 
 

A1.R1.Es van realitzar diferents reunions de treball amb entitats representats 
de la comunitat procedents del Magreb  
 

 Associació  Ibn Batuta 

 Asociación forjadores de la vida. Barcelona 

 Càritas. Barcelona 
 Associació Recursos Animació Inter cultural (RAI) 

 
A2.R1. Es va acordar la col·laboració per organitzar i portar a terme les 
activitats d’aquest projecte amb:   
 

 Associació Recursos Animació Inter cultural (RAI) 

 Càritas. Barcelona 
 

A3.R2.Es va formar agents comunitaris de salut  i mediadors interculturals 
en l’àmbit sanitari per donar suport a l’equip actual. 
 

 Es va formar 4 agents comunitaris de salut del Magreb(Marroc) 
mitjançant el “III Curs de formació bàsica per a agents comunitaris de salut”. 
Organitzat per l’ Institut d’Estudis de la Salut, coordinat per el servei de 
comunitària de la UMTSID. Realitzat a l’aula de formació del Cap 
Drassanes els dies 7, 14, 89 d'octubre, 04, 18 i 25 de novembre. (annex 1). 
 

 Es va participar en la formació de 2 mediadores interculturals del 
Magreb(Marroc) mitjançant el “Curs de formació  per a mediadors/res 
interculturals en l’àmbit social i sanitari “.Organitzat pel centre Sant Docent 
Sant Joan de Déu i la fundació Bayt al Thaqafa. Realitzat a l’escola 
d’infermeria de Sant Joan de Deu del 15 de març al 10 de juny. 
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A4.R3. Es van realitzar sessions/tallers de VIH/SIDA mitjançant IEC  
 

Data Homes Dones Edat Origen Lloc Organitzat 
amb la 
col·laboració 

Total 
Assistents 

18/02 7  0 17-22 Marroc RAI  RAI 7 

25/02 5 2 16-20 Marroc RAI RAI 7 

29/07 7  0 16-18 Marroc RAI RAI 7 

21/09 7 2 17-19 Marroc Casal del barri  RAI 9 

30/09 6 0 14-18 Marroc Casal jove de 
Canovelles  

Media Àfrica 6 

23/12 4 0 2441 Marroc UMTDID Persones de 
la comunitat 

4 

                                                                                                                 Total 40 
   
 

A5.R3.Dels agents comunitaris de salut  formats,un del Marroc va donar 
suport per realitzar l’acompanyament de algunes activitats amb la comunitat.  
 
A6.R3.L’ agent  comunitari de salut van donar atenció individualitzada a 
persones del Magreb  reforçant l’atenció assistencial  en les visites 
programades en la UMTSID. 
 

Intervencions a nivell individual Homes 

Traducció / mediació 13 

Informació soci - sanitària 19 

Counseling 17 

Assessorament i derivació a altres 
centres 

2 

Localització del pacient 5 

Acompanyament 1 

TOTAL INTERVENCIONS 57 

TOTAL PERSONES 23 
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Amb la comunitat Llatinoamericana 
 
A1.R1.Es va realitzar diferents reunions de treball amb entitats representats 
de la comunitat de Llatinoamericana.  
 

ENTITATS 

Associació  cultural equatoriana (ACEDICAR) 

Associació de   paraigües  en Catalunya 

Associació Catalana por la integració de Homosexuals,Bisexuals i 
Transsexuals Immigrants (ACATHI)   

Comitè Polític Internacional peruà (CPI) 

Associació amigos Mira de Barcelona 

Federació d’entitats llatinoamericanes (FEDELATINA) 

 
 A2.R1. Es va acordar la col·laboració per organitzar i portar a terme les 
activitats d’aquest projecte amb:   

  ACATHI 

 Associació amigos Mira de Barcelona 

 FEDELATINA 
 

A3.R2.Es va formar agents comunitaris de salut  i mediadors interculturals 
en l’àmbit sanitari per donar suport a l’equip actual. 
 

 Es va formar 3 nous agents comunitaris de salut de Llatinoamèrica (2de 
Colòmbia i 1 de Bolívia) mitjançant el “III Curs de formació bàsica per a 
agents comunitaris de salut”. Organitzat per l’ Institut d’Estudis de la Salut, 
coordinat per el servei de comunitària de la UMTSID. Realitzat a l’aula de 
formació del Cap Drassanes els dies 7, 14, 89 d'octubre, 04, 18 i 25 de 
novembre. (annex 1). 

 Es va participar en la formació de 1 mediadora interculturals de 
Llatinoamèrica (Colòmbia) mitjançant el “Curs de formació  per a 
mediadors/res interculturals en l’àmbit social i sanitari “Organitzat pel centre 
Sant Docent Sant Joan de Déu i la fundació Bayt al Thaqafa. Realitzat a 
l’escola d’infermeria de Sant Joan de Deu del 15 de març al 10 de juny.  
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A4.R2.Es va participar en trobades amb professionals soci sanitaris sobre 
percepcions culturals i accessibilitat a la salut. 
 

Data Lloc Activitat / tema  Organitzat Participants  

14/06 
Federació Catalana 

de ONGS per el 
Desenvolupament 

Seminari “Viviendo 
Juntos,” elementos para 

una convivencia 
intercultural con enfoque 

de gènero. 

abriendo 
mundos org 

mediadores interculturals 
sociosanitaris,traballador/es 

socials, agents de Salut i 
educadors Socials 

07/07 
Direcció General per 

a la immigració  

Jornada "La gestió dels 
rumors vinculats a la 

Immigració" 

Direcciò 
General per 

a la 
immgraciò 

educadors Social, 
mediadors 

interculturals.dinamizadors 
culturals ,trabajador/es 
socials i asociacions 

 
 

A5.R3. Es van realitzar Sessions/tallers de VIH/SIDA Mitjançant IEC amb 
diferents comunitats. 
 

Data Homes Dones Edat Origen Lloc 
Organitzat 

amb la 
col·laboració 

Total 
Assistents 

20/01 5 0 50-30 Equador  UMTSID Consorsi 
sanitari 

5 

09/09 2 5 35-48  Equador,República. D,Bolívia,Perú 
 

Centre Cívic Bon 
Pastor 

ACATHI 7 

06/11 10 0 21-40  Colòmbia i  Perú Poliesportiu Las 
Planas 

Comité político 
internacional 
peruano CPI 

10 

12/10 20 5 20-53 Perú,Colòmbia,Equador,República 
Dominicana ,Costa Rica    

Cotxeres de Sants Asociació 
amigos Mira 

25 

      TOTAL 47 
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A6.R3.  Els 3 agents nous agents comunitaris de salut formats  durant aquest 

anys van participar en les campanyes de 
sensibilització front a VIH/SIDA  en diferents activitats 
comunitàries.   
 
                                    
 

 
A7.R3.L’agent  comunitari de salut van donar atenció individualitzada a 
persones d’origen Llatinoamerica  reforçant l’atenció assistencial  en les 
visites programades en la UMTSID. 
 

Intervencions a nivell individual Homes 

Informació soci - sanitària 90 

Counseling 90 

Assessorament i derivació a altres 
centres 2 

Localització del pacient 7 

Acompanyament 4 

TOTAL INTERVENCIONS 193 

TOTAL PERSONES 90 

     

A8.R3. Es va Llançar companyes de sensibilització front l VIH/SIDA 
emmarcats dintre de diferents events culturals i al carrer. 
 
DATA Nom de l’activitat Lloc Total Assistents 

15/04 Fiesta Bicentenario 
de la República  del 
Paraguay 

Parc Central del 
Poblenou 

12 Homes  
 Equador, Paraguai 

03/07 

Viva Latinoamerica 
Recent Ferial la 
Farga 

12 Homes 
Perú,R. Dominicana i Colòmbia 
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Altres activitats: 
 
 

 Es va participar en un estudi d’investigació sobre el nivell d’informació  de 
salut sexual preventiva que es dona avui dia als joves amb la col·laboració 
de l’escola Arco de Barcelona  

 

 Es va participar en l’estudi de “viabilitat del test ràpid de VIH” Centre 
d’estudis Epidemiològic sobre les infeccions de transmissió Sexual i Sida de 
Catalunya. Hospital Universitari Germans Trios i pujol. Departament de 
Salut. Generalitat de Catalunya. Del 01/09/2010 al 31/01/2011. 
 

 
 

CONCLUSIONS:  
 
 L’educació sanitària  per a la modificació de comportaments de risc en les 

relacions sexuals, en l’ús de drogues, i la provisió d’instruments de 

prevenció i de serveis per al diagnòstic i el tractament precoç d’altres 

malalties de transmissió sexual ,constitueixen els eixos principals sobre els 

quals cal articular els  nostres esforços per fer front a l’epidèmia de la Sida. 

 
 El paper de l’agent comunitari de salut  és fonamental per la seva capacitat 

de realitzar activitats orientades a proporcionar a la comunitat,  en concret 

als joves,  els coneixements i les habilitats adequades per evitar els 

comportaments de risc, així com conèixer i utilitzar els serveis i recursos 

disponibles, afavorint la disminució de noves infeccions per l’ VIH. 

 

 Es molt important integrar campanyes de difusió que afavoreixen la reflexió 

individual i col·lectiva en el canvi de comportament i conductes en la lluita 

contra el VIH/SIDA  especialment dirigides a poblacions de major risc. 

 

 Cal reflectir sobre els diferents nivells de coneixement i de conscienciació 

de les persones, així com la sensibilitat i el respecte a diferents creences i 

pràctiques culturals , lingüístiques, religioses i socials mitjançant  tallers i 

trobades entre professionals de la salut, poblacions de major risc i persones 

de la societat civil. 
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 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  a detenir 

entre tots l'epidèmia més devastadora dels últims temps i a que sigui una 

realitat:                                       

“llegar a cero”. 
Objectiu  ONUSIDA per a 2011-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Signatura responsable i segell de l’entitat                         Data signatura 
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DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA. 
 
Annex 1  

 Objectius, metodologia i temari del “IV curs del formació bàsica per agents 
comunitaris de salut” 
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IV Curs de formació bàsica per a agents 
comunitaris de salut 

 
Barcelona, 07, 14, 28 d’octubre, 04, 18 i 25 de 

novembre de 2011  
De 16 a 20 hores 

 

DIRECCIÓ/ COORDINACIÓ 

Jordi Gómez Prat,metge/director UMTSID.ICS.  
Hakima Ouaarab ,infermera/Coordinadora Servei Salut Comunitària(UMTSID). ICS. 
Isabel Claveria Guiu, infermera de la UMTSID.ICS. 
Dolors Muñoz Martínez,Institut d’Estudis de la Salut. 
 

SECRETARIA 
 

Ousseynou Niang,agent comunitari de salut. UMTSID 
Emilia Martinez Cabello,IES 

 
ADREÇAT A  
 

Mediadors culturals amb formació prèvia que estiguin treballant amb col·lectius d’immigrants en 
l’àmbit sanitari. 

 

LLOC DE REALITZACIÓ 

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

 
 
Activitat organitzada per l’Institut d’Estudis de la Salut i la Unitat de 
Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes (UMTSID) de l’ICS,  
en col·laboració amb la Direcció General de Regulació,Planificació i Recursos  
Sanitaris del Departament de Salut. 
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PRESENTACIÓ  

En les últimes dècades ha augmentat el número de persones immigrades que han anat arribant als 

països europeus i que han convertit estes societats en plurals i diverses. Esta elevada taxa 

d’immigració suposa un enriquiment cultural, malgrat tot, també apareixen barreres lingüístiques i 

culturals que dificulten les tasques professionals, fent necessari el  plantejament de noves 

actuacions en l’àmbit sociosanitari.  

La figura dels agents comunitaris de salut és fonamental per la seva capacitat d’implicació i 

intervenció en les comunitats immigrants; el seu treball no només es limita a la traducció i/o la 

mediació entre els nouvinguts i els diferents serveis sociosanitaris sinó que la seva incidència es 

troba en la prevenció i sensibilització a nivell comunitaris. Això els converteix en facilitadors a l’hora 

de construir estratègies conjuntes entre la comunitat immigrant i els diferents serveis. 

 Des de l’any 1994, el programa de salut comunitària de la Unitat de Medicina Tropical i Salut 

Internacional Drassanes (UMTSID) del Institut Català de la Salut (ICS) ha dut a terme formació 

d’equips d’agents comunitaris de salut de diferents comunitats d’immigrants. 

La gran diversitat cultural així com les condicions precàries en las que viuen alguns de aquests 

col·lectius, fa que sigui necessari desenvolupar estratègies per adaptar i ampliar les nostres 

intervencions a nivell de: 

 La prevenció: a través de la informació, la sensibilització i el control de malalties com la 

tuberculosis, el VIH/SIDA, les malalties de transmissió sexual i la malaltia de Chagas en els 

col·lectius de persones immigrades en situació de vulnerabilitat.  

 La dinamització comunitària: fomentant la creació de programes de salut i/o de reforç 

comunitari que posteriorment seran portats a terme per les mateixes associacions i entitats 

d’immigrants. 

Aquest curs es contempla en col·laboració dintre de les activitats del programa de salut comunitària 

de la UMTSID amb la finalitat de capacitar nous agents de salut mitjançant els coneixements i 

experiències fins ara desenvolupats en l’àmbit del treball de la interculturalitat, la salut comunitària , 

la informació, la formació en matèria de salut preventiva i d’atenció als immigrants que porta a 

terme l’equip de salut comunitària de la UMTSID. 

 

OBJECTIU  

Formar i capacitar agents comunitaris de salut per donar-li  les eines per treballar conjuntament 

amb els professionals sanitaris que atenen poblacions immigrants amb la finalitat d’afavorir les 

intervencions de la prevenció i el maneig de malalties (tuberculosis, VIH/SIDA, malalties de 

transmissió sexual i malaltia de Chagas...) a nivell individual i/o comunitari. 
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OBJECTIUS PEDAGÒGICS 

Al finalitzar el curs l’alumne haurà de ser capaç de: 

1. Fer servir els coneixements adquirits per treballar conjuntament amb els professionals 

sanitaris i les comunitats en programes específics de promoció de la salut. 

2. Identificar les necessitats d’ordre sanitari dels col·lectius immigrants. 

3. Establir la comunicació entre el personal sanitari i els usuaris dels col·lectius immigrants. 

4. Conèixer les diferents estratègies de salut comunitària i les tasques dels agents 

comunitaris de salut en el contexts socisanitaris multiculturals.  

METODOLOGIA 

 
La matèria del curs es presenta mitjançant xerrades/debats conduits i dinamitzats per experts en 

estratègies de treball comunitari i competències transculturals. 

Es treballen estratègies de procés i implementació en grups tutelats 

Al finalitzar el curs els grups han d’exposar les estratègies treballades 

Es fa entrega d’un certificat d’assistència. 

PROGRAMA   

Mòdul I : Els determinants de Salut .Diferents models de figures d’intervenció comunitària 

Mòdul II: Metodologia de l’educació per la salut 

Mòdul III: Estratègies de mobilització comunitària 

Mòdul IV: Abordatge comunitari i estratègies d’intervenció 

Mòdul V: Adquisició d’habilitats per el us de material educatiu 

Mòdul VI:Sessió d’avaluació 
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