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Memòria justificativa simplificada del projecte:”Implementació 
d’estratègies de salut comunitària per a la malaltia de Chagas a 
Catalunya” desenvolupat per l’Equip de Treball sobre Immigració 
i Salut (ETIS), subvencionat per Secretaria per a la Immigració 
Salut durant l’any 2010 

 
 
Nom de l’entitat:  

Associació Equip de Treball sobre Immigració i Salut (ETIS) 
CIF: G65007551 
 
Títol del projecte subvencionat: 

Implementació d’estratègies de salut comunitària per a la malaltia de Chagas a 
Catalunya 
Núm. Expedient: 47/47/2010 

 
Resum del projecte: 

L’any 2009 es van començar a portar a terme les activitats d’aquest projecte 
emmacat dintre del programa d’integració social de les persones immigrades. 
Aquest any 2010, les activitats del projecte han estat encaminades a: enfortir i 
consolidar la participació de les comunitats en les estratègies per el maneig de la 
prevenció de la malaltia de Chagas des de una perspectiva social i continuar amb 
la sensibilització i recerca de les persones afectades per la malaltia. 
Les activitats han estat desenvolupades per dos agents comunitaris de salut(ACS) 
de llatinoamericà  i personal sanitari de la Unitat de Medicina    Tropical i Salut 
Internacional Drassanes(UMTSID) 

 
Població diana: 
Persones immigrades a Catalunya procedents de països endèmics de la malaltia 
de Chagas. 
 
Objectius del projecte: 
General:  
Sensibilitzar a la població immigrant de la importància de la prevenció i el control 
de la malaltia de Chagas i facilitar el treball conjunt , dels professionals sanitaris, 
els agents comunitaris de salut i la comunitat ,per millorar les actuacions que cal 
dur a terme per a la prevenció d’aquesta malaltia, tan a nivell individual com 
comunitari. 
Específics:  
OE.1- Recerca activa de persones dintre de la comunitat per a facilitar l’accés de 
 la població afectada per la malaltia de Chagas, principalment d’aquella  
 població provinent d’àrees  endèmiques de la malaltia. 
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OE.2 - Promoure enllaços entre els centres sanitaris, els/les immigrants i les  
 entitats de la societat civil per tal de dur a terme accions conjuntes   
 adreçades a la implementació d’estratègies de salut comunitària per a la  
 malaltia de Chagas. 
OE.3 - Promoció del treball en xarxa cercant i establint circuits i recursos per a  
 l’atenció als familiars de les persones amb malaltia de Chagas en els  
 països d’origen. 
OE.4 – Promoure la sensibilització sobre la malaltia de Chagas mitjançant les 
 estratègies de informació, educació i comunicació, amb especial èmfasis 
 en els nens i les dones. 
OE.5 – Implementació del programa Pacient Expert- ICS en la malaltia de Chagas  
 a la població afectada 
 
Equip: 

Hakima Ouaarab  
Isabel Claveria Guiu 
Jordi Gomez i Prat 
Estefa Choque 
Constanza Moncayo 
 
Activitats/Resultats obtinguts: 
Les activitats realitzades per els dos ACS han estat distribuïdes de la següent 
forma: 8 hores setmanals , de les quals 4 es dedicaven a atenció individualitzada 
donant suport a les visites assistencials del usuaris d’origen llatinoamericà que es 
van atendre a la UMTSID i 4 hores de treball a les comunitats (tallers, sessions, 
estands...). 
  
OE.1- Recerca activa de persones dintre de la comunitat per a facilitar l’accés de 
 la població afectada per la malaltia de Chagas, principalment d’aquella  
 població provenint d’àrees  endèmiques de la malaltia. 
 
Es va donar informació individualitzada a 402 persones ateses a la UMTSID 

naturals de països endèmics de la malaltia de Chagas 

 
OE.2 - Promoure enllaços entre els centres sanitaris, els/les immigrants i les  
 entitats de la societat civil per tal de dur a terme accions conjuntes   
 adreçades a la implementació d’estratègies de salut comunitària per a la  
 malaltia de Chagas. 
 
Es va formar un nou agent comunitari de salut, membre de l’associació 
ASAPECHA  i es van dur a terme 2 tallers amb diverses associacions 
llatinoamericanes per treballar les estratègies d’apropament de la comunitat al 
serveis sanitaris. 
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OE.3 - Promoció del treball en xarxa cercant i establint circuits i recursos per a  
 l’atenció als familiars de les persones amb malaltia de Chagas en els  
 països d’origen. 
 
Es van mantenir les xarxes ja existents i es va assistir junt  a ASAPECHA a 

reunions i jornades internacionals. 

 
OE.4 – Promoure la sensibilització sobre la malaltia de Chagas mitjançant les 
 estratègies de informació, educació i comunicació, amb especial èmfasis 
 en els nens i les dones. 
 
Es va donar atenció individualitzada  mitjançant intervencions de counselling, 
informació sanitària i acompanyament a 446 persones , la majoria de elles dones. 
Es van fer 5 sessions/tallers de formació amb grups (51 persones). 
Es atendre estands informatius en diverses actes culturals i festius (Feria 
llatinoamericana, dia de la madre...) 30 persones van demanar per fer la proba de 
cribatge per la malaltia després de rebre informació en els estands. 
Es va presentar el DVD “Saber o no saber: me siento bien, dicen que tengo la 
enfermedad de Chagas” a la 15a mostra d’associacions de Barcelona.  
Es va acompanyar la formació de una nova delegació d’ASAPECHA a Murcia. 
 
 
OE.5 – Implementació del programa Pacient Expert- ICS en la malaltia de Chagas  
 a la població afectada 
 
Es va elaborar la guia didàctica per les sessions del Programa Malalt Expert ICS 
en malaltia de Chagas i es va començar les sessions informatives per l’elecció del 
1er malalt expert. 
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Activitats desenvolupades: 
 
OE:1: Recerca activa de persones dintre de la comunitat per a facilitar l`accés de 
la població infectada per la malaltia de Chagas, principalment de població 
provinent d`àrees endèmiques. 
 

A1. OE.1:  

 Es va informar i donar el tríptic informatiu de l’associació “ASAPECHA” 

(Associació Amigos de las Personas con Enfermedad de Chagas), (annex 
1).   a les persones ateses al servei d’assistència de la UMTSID naturals de 
països endèmics de la malaltia de Chagas. 
De l’1 de gener al 30 de desembre del 2010 , l’àrea d’assistència de la 
UMTSID va atendre a 1243 persones com 1eres visites ,d’aquestes, 402 
(162 homes i 240 dones) (32%)  eren persones immigrades nascudes a 
zones endèmiques de la malaltia de Chagas. La distribució de aquestes 402 
persones per països de  zones endèmiques va ser: Bolívia 307 
(76%),Equador 23 (6%), Argentina 20 (5%), Colòmbia 14 (3,5%), Perú ,12, 
Brasil 10, Xile 2, Veneçuela 4, El Salvador 3, Hondures 2, Paraguai 2, 
Uruguai 1,Nicaragua 1, Mèxic 1.  

 
 
 
OE:2 Promoure enllaços entre els centres sanitaris i els/ les immigrants  i altres 
entitats de la societat civil per tal que es pugui dur a terme accions conjuntes 
adreçades a implementar estratègies de salut comunitària per a la malaltia de 
Chagas. 

 
A2. OE 2  

 Es va formar a 1 nou agent 
comunitari de salut (membre de la 

Associación Amigos de las Personas 
con Enfermedad  de Chagas 
ASAPECHA, afectat per la malaltia) 
mitjança l’assistència al “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 i realitzat a l’aula de 
formació del Cap Drassanes, els dies 1, 15, 29 d'octubre, 12, 26 de 
novembre i 16 de desembre del 2010,amb una durada de 24 hores 
electives. (annex 2) 
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A3.OE.2  

 Es van realitzar 2 tallers amb associacions on es treballà les estratègies 

d’apropament de la comunitat als serveis sanitaris, habilitats de 
comunicació i eines per la detecció de les necessitat de les persones amb 
malaltia de CHAGAS.  
Realitzats al local de la Federació de Entitats Bolivianes (FEDEBOL). Els 
dies 05/6/2010 i 17/07/2010. 

 
 
OE.3 Promoció del treball en xarxa cercant i establint circuits i recursos per a 
l'atenció als familiars de les persones amb malaltia de Chagas en els països 
d'origen. 

 
A4. OE 3  

 Es va mantenir la xarxa dels centres existent als països d'origen, a 

Catalunya i a Espanya (annex 3) 
 

A5 OE 3 

 Es va recolzar l'assistència de dos 

membres  d'ASAPECHA a la Assemblea 
anual de la Organització Mundial de la 
Salut celebrada el mes de juny a Ginebra 
on el tema de debat era ”Enfermedad de 
Chagas: Control y Eliminación”. Convidats 
en representació de les persones amb 
malaltia de Chagas,  

 
A6 OE 3 

 Es va assistir i participar conjuntament amb ASAPECHA a la II Reunió 
Internacional d'associacions de persones que viuen amb la malaltia de 

Chagas celebrada a Olinda (Pernambuco. Brasil) els dies 4, 5 i 6 d'octubre 
del 2010 (annex 4), on a ASAPECHA se li va atorgà la  presidència de la 
Federació Internacional d’associacions de persones amb malaltia de 
Chagas. 
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OE.4 Promoure la sensibilització sobre la malaltia de Chagas mitjançant les 
estratègies de informació, educació i comunicació, amb especial  en els nens i les 
dones gestants arreu de Catalunya 
 
 
 

A7.OE.4  
 

 L’agent comunitari de salut va dur a terme intervencions a nivell individual, 
donant informació sanitària, counseling, acompanyament, localització  de 
pacients pendents de tractament per reforçar l’atenció assistencial donada a 
les persones amb malaltia de Chagas ateses i controlades  a la UMTSID. 

 
 

Intervenció N. persones 
Informació sanitària 172 

Counseling 269 

Acompanyament     5 
TOTAL 446 

 
 
 
 

A8. OE.4  

 Es va  posar i atendre stands informatius de l’associació ASAPECHA en 
diferents actes culturals i festius: 
 
 

      
 Feria Latinoamericana  Dia de la Madre(Perú) Dia de la Madre (Bolívia)  Fiesta de Colombia 
 
 

- 17 i 18 d'abril a la V Feria Latinoamericana a la Farga de l'Hospitalet 
Barcelona. 



   
 

Projecte: Implementació d’estratègies de salut comunitària per a la malaltia de Chagas a Catalunya 2010. 8 
Servei de Salut Comunitària de la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes (UMTSID) - Equip de Treball sobre 

Immigració i Salut (ETIS) 

 

 
- 09 de maig a la celebració del dia de la madre de la comunitat 

peruana de Barcelona, celebrat al casal sense fronteres de 
Collblanc. 

- 23 de maig a la celebració del dia de la madre de la comunitat 
boliviana de Barcelona,  celebrat al centre comercial Màgic de 
Badalona.  

- 18 de juliol a la Fiesta Nacional de Colombia. Bicentenario 2010, 
celebrat al Forum de Barcelona. 

- 08 d’agost a la Fiesta Nacional de Bolivia.Parc Màgic de Badalona. 
 

 

                     
 
 

A9. OE.4  

 Es va presentar el DVD, "Saber o no 
saber: me siento bien, dicen que 
tengo la enfermedad de Chagas" a 
la 15a mostra d'associacions de 
Barcelona, el dia 24/09/2010.  
 
 

A10. OE.4  

 Es van dur a terme 5 intervencions amb grups (tallers) de 

sensibilització front la malaltia de Chagas, amb  diferents comunitats 
llatinoamericanes.  

 
Data Lloc Assistents 

05/06/10 Local de FEDEBOL 11 

 
13/06/10 

Parc de la Marquesa  
Hospitalet de Llobregat 

  
  9 

12/07/10 Local de FEDEBOL 13 

17/07/10 Local de FEDEBOL 12 

14/10/10 Domicili particular   8 

 
TOTAL 

  
53 Persones 
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A11. OE.4  

 Es van  treballar conjuntament amb ASAPECHA València per crear 
una nova delegació a Múrcia el dia 06/11/2010 

 

Agosto 2008

   
 
ASAPECHA Barcelona  2008         ASAPECHA València  2009             ASAPECHA Múrcia  2010 

 
 
 

OE.5 Implementació del programa Pacient Expert del ICS en la malaltia de  
 Chagas 

 
A11. O.E.5 

 Es va iniciar les sessions informatives (2 amb un total de 44 persones) 
a la sede de la federació d’entitats bolivianes (FEDEBOL) per a la 
posta en marxa del programa "Pacient expert ICS en la malaltia de 
Chagas" els dies: annex 5 

- 18/09/2010 
- 13/11/2010  
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Conclusions: 
 
L’experiència migratòria transforma la percepció que les persones tenen de si 
mateixes i de la malaltia de Chagas. Es important evitar que la persona segui 
definida per i des de la malaltia, ja que això pot reforçar el  procés d’exclusió 
social. 
 
Es evident que per a fer front a aquesta malaltia es necessari contar amb una 
conscienciació col·lectiva, per això les persones afectades han de portar a terme 
un rol dinàmic en la prevenció/sensibilització de la malaltia, tant a nivell personal 
com comunitari. Aconseguir la implicació de les persones: responsabilitzant-se i 
auto cuidant-se, coneixent i identificant els símptomes de la seva malaltia, 
adquirint eines que els ajudi a gestionar l'impacte físic, emocional i social de la 
malaltia millora la seva qualitat de vida. 
 
La bibliografia existent així com l’experiència d’aquests darrers anys ens mostra 
l’eficàcia de la intervenció de la figura dels agents comunitaris de salut en aquest 
programa, mobilitzant accions a nivell comunitari i fent d’enllaç entre les diferents 
comunitats d’immigrants llatinoamericans i el sistema sanitari català. 
 
ETIS / UMTSID es plantegen la necessitat de continuar el treball comunitari amb la 
col·laboració de diferents associacions per elaborar conjuntament una nova 
percepció de la malaltia de Chagas en un context diferent (país no endèmic 
receptor d'immigració llatinoamericana procedent de països endèmics de la 
malaltia) i així velar per la salut i els drets de les persones afectades  
 
Som conscients de que no és una tasca senzilla per a un projecte amb recursos 
limitats, però, per això no deixarem de fer front a la malaltia de Chagas al costat de 
les persones afectades. 
Seguim i seguirem compromesos dintre de les nostres possibilitats amb aquesta 
causa, segurs de que és un somni possible i que podem contribuir amb la nostra 
tasca a que sigui una petita realitat. 

 
 
Signatura responsable i segell de l’entitat Data signatura 
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Recursos destinats: 

 
 
PRESUPOST AJUSTAT A SUBVENCIÓ OTORGADA 
 
1.Recursos humans N. factura Mes Hores Concepte Total 

Agent comunitari de salut 
(Estefa Choque) 

05/2010 gener 8 Activitat comunitària 
 

333.50 

 06/2010 febrer 8 Activitat comunitària 
 

333.50 

 07/2010 març 8 Activitat comunitària 
 

333.50 

 08/2010 abril 8 Activitat comunitària 
 

333.50 

 09/2010 maig 8 Activitat comunitària 333.50 

 10/2010 juliol 8 Activitat comunitària 333.50 

 11/2010 octubre 8 Activitat comunitària 333.50 

     2.334,50 

Agent comunitari de salut 
(Constanza Moncayo) 

01/2010 gener 8 Activitat comunitària 333.50 

 02/2010 febrer 8 Activitat comunitària 333.50 

 03/2010 març 8 Activitat comunitària 333.50 

 04/2010 abril 8 Activitat comunitària 333.50 

 08/2010 juliol 8 Activitat comunitària 333.50 

 09/2010 agost 8 Activitat comunitària 333.50 

 10/2010 setembre 8 Activitat comunitària 333.50 

 11/2010 Octubre 8 Activitat comunitària 333.50 

     2.668 

Total     5002,5 

2. Desplaçament/dietes     94,95 

      

TOTAL FINAL     5097,45 
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Annex 1 
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Annex 2 
 

 

 

III Curs de formació bàsica per a agents 
comunitaris de salut 

Barcelona, 1, 15, 29 d’octubre, 12, 26 de novembre i 
16 de desembre de 2010 de 16 a 20 hores 

 
LLOC DE REALITZACIÓ 

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

DIRECCIÓ 

Jordi Gómez Prat i Hakima Ouaarab Unitat de Medicina Tropical Salut Internacional 

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

COORDINACIÓ PEDAGÒGICA 

Isabel Claveria Guiu, infermera de la UMTSID 

COORDINACIÓ ADMINISTRATIVA 

salutcomunitaria.bcn.ics@gencat.cat   

sfullemann@catsalut.cat   

 

 
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 el Pla Director d’Immigració del Departament de Salut  

mailto:salutcomunitaria.bcn.ics@gencat.cat
mailto:sfullemann@catsalut.cat
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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. 
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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. 

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.  

ADREÇAT A 

Mediadors culturals amb formació prèvia que estiguin treballant amb col·lectius 

d’immigrants en l’àmbit sanitari. 

PROGRAMA   

Mòdul I : Estratègies de mobilització comunitària. (4 hores) 

Polítiques internacionals per a la promoció de la salut.  

Muntatge i gestió d’un projecte de salut comunitària. Metodologies participatives per agents de 

salut. Dinàmiques de treball en educació entre iguals. Estratègies d’intervencions amb grup en 

situació de vulnerabilitat. Diferent models de figures d’intervenció (mediador, traductor, ACS...).  

Identificació de les necessitats i característiques d’un/a ASC. Descripció del rol i tasques del ACS 

en el centre d’atenció primària, la comunitat i  l’àmbit hospitalari. 

Tècniques de comunicació. Principis educatius per la transmissió de missatges. Negociació. 

Tècniques d’informació, educació, sensibilització i recursos per a l’aprenentatge. 

“Counselling”. Grups focals. Jocs de rol. 

Mòdul II: Aspectes soci- professionals realitats especifiques. (4 hores) 

Diferents percepcions culturals en l’àmbit de la salut. Comunitat de Pakistan. Comunitat del 

Magreb. Comunitat d’Àfrica Subsahariana. Comunitat d’Amèrica Llatina. Comunitat de Romania. El 

treball comunitari amb immigrants (projecte integrador i de diàleg entre cultures). 
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Experiències de l’agent comunitari de salut en diferents projectes de promoció de la salut des de la 

visió del personal sanitari. 

Mòdul III: Coneixements bàsics sobre malalties i estratègies d’intervenció de l’ACS.(4 hores) 

 La salut de les persones i els seus determinants. Estratègies d’intervenció de l’agent comunitari de 

salut  front els factors de risc i les proves diagnòstiques. 

Tuberculosis. Evolució de la malaltia. Vies de transmissió. Prevenció. Diagnòstic  tractaments, 

seguiment. Abordatge comunitari i estratègies d’intervenció de l’agent comunitari de salut front la 

Tuberculosis (treball de casos en grups). 

VIH/SIDA i ITS. Evolució de les malalties. Vies de transmissió. Prevenció. Diagnòstic.  

Tractaments,  seguiment. Abordatge comunitari i estratègies d’intervenció de l’agent comunitari de 

salut front VIH/SIDA i ITS (treball de casos en grups). 

Mòdul IV: Coneixements bàsics sobre malalties. Atenció a la salut preventiva. Estratègies 

d’intervenció de l’ACS. (4 hores) 

Malaltia de Chagas. Evolució de la malaltia. Vies de transmissió. Prevenció. Diagnòstic  

tractaments i seguiment. Abordatge comunitari i estratègies d’intervenció de l’agent comunitari de 

salut front la malaltia de Chagas (treball de casos en grups). 

Atenció a la salut preventiva: Vacunacions, salut sexual i mutilacions genitals , conductes 

de risc... . Abordatge comunitari i estratègies d’intervenció de l’agent comunitari de salut 

front la prevenció (treball de casos en grups). 

Mòdul V: Presentació de material educatiu. Tallers pràctics. Exposició de la intervenció 

avaluadora.(4 hores) 

Presentació de recursos i material existent  per promoure la salut preventiva, adaptats a les 

necessitats dels  diferents col·lectius d’immigrants. 

Treball casos pràctics en grups. 

Exposició del treball. 
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Annex 3 
 

 

   
   Unitat de Medicina Tropical i  Salut Internacional Drassanes.  
     SAP Suport al Diagnòstic i al Tractament. Institut Català de la Salut 

 

 

CENTROS EN BOLIVIA, DONDE SE PUEDE DIAGNOSTICAR Y 

REALIZAR LOS ESTUDIOS PARA EL CONTROL DE LA “ 

ENFERMEDAD DE CHAGAS” 

 

 

COCHABAMBA 
 Plataforma para la atención Integral. 

            Av.Aniceto Arce casi Av.Oquendo (antiguo Hospital Viedma) 
 CUMETROP 

Centro  Universitario de Medicina Tropical. Universidad  San Simón. 

 PROGRAMA  DEPARTAMENTA DE CHAGAS. 
                  Distritos  Peri-Urbanos 6-7-14  “SEDES”  

                    1.- Alto Pagador. 

                    2.- Sebastian Pagador. 
                    3.- Alalay 
                    4.- Alto Cochabamba. 
                    5.- Cerro Verde. 
                    6.- Senneseld. 

 MÉDICOS SIN FRONTERA.  
                 Enrique Finot  1876 (casi America.). Tel. 591- 4414 -1829 

 PROGRAMA CHAGAS CONGENITO. 
                 Hospital Materno Infantil  “Germán Urquidi”  
                   Hospital Materno Infantil  “Germán Urquidi”  
                   Hospital Materno Infantil “Cochabamba “ 
                   Punata: Hospital “ Manuel Ascencio Villarroel   

                   Quillacollo; Hospital de Villa Moderna.  
                   Sacaba: Hospital México 

  

  SANTA CRUZ 
 PROGRAMA  CHAGAS CONGÉNITO (  9 meses a 15 años de edad.)  

Hospital  Japones.                  Tel. 3 46 20 31 
       Maternitat.Percy Boland        Tel. 3 36 35 22 

       Hospital  Francés                   Tel. 3 56 90 90 
       Centro Piloto La Guardia 
       Centro de salud  El Carmen. Km. 9 doble via 

 CENTRO DE  MEDICINA TROPICAL “CENETROP”. ( mayores de 10 años ) Entre Avda. 

Centenario y 2º anillo. Cerca campus Universitario. 

 

   SUCRE 

 PROGRAMA  CHAGAS CONGÉNITO   
Hospital Genico - Obstètrico o de la mujer. 
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 PROGRAMA CHAGAS ADULTO 
       Hospital  “Santa Barbara” . 

       Hospital “San Pedro Claver” la Jastambo. (También  NEONATAL) 
       Centro de Salud  Poconas  ( Tambien NEONATAL) 

       Centro de salud“San jose” 
 

  TARIJA 
 CHAGAS NEONATAL 

                   Tarija ciudad:  Hospital  San Juan de dios (ciudad) 
                   Entre  Rios: Centro de Salud San Juan de Dios. 
                   Villamontes : hospital Básico de Apoyo. 
                   Yacuiba : Hospital Materno Infantil Dr. Ortega. 
                   Carapari : Centro de Salud Virgen de Guadalupe. 

CENTROS EN CATALUÑA, DONDE SE PUEDE DIAGNOSTICAR Y 

REALIZAR LOS ESTUDIOS PARA EL CONTROL DE LA “ 

ENFERMEDAD DE CHAGAS” 
 

BARCELONA  
UNITAT DE MEDICINA TROPICAL SALUT INTERNACIONAL DRASSANES. Institut Català de la Salut 

Av. de les Drassanes 17, 21.Baixos.08001.Barcelona.  
Tel. 93 441 2997 
Horario de visitas: 
Mañanas de 9 a 15 h 

HOSPITAL DE LA VALL D’HEBRON.  P. de la Vall d’Hebrón 119.Barcelona. 

Tel. 93 274 6080 / 93 274 6090 
Horario de visitas: 
Lunes de  15:00 a 20:30 h 
Martes y Viernes de 10:00 a 16:00h. 

HOSPITAL CLINIC. Sección de Medicina Tropical. C/Roselló 161 – 169  5º   planta. Barcelona. 

Tel. 93 227 54 07 (14:30 a 17:00 h . De  lunes a viernes)  

Horario de visita: 

De Lunes a Viernes   de 08:45 a 14:00  h. 

Jueves                        de  13:00 a 17:00  h. 

CENTRO DE MEDICINA TROPICAL  NORD MARESME. C/ Mayor Esq. Santa Ana  Nº 49- 53. Santa 

Coloma de Gramanet. Barcelona. 
Tel. 93 462 86 00 / 93 392 22 13 

Horario de visita:      

Lunes – Martes- Jueves – Viernes   de 09:a15 Hrs. 

Miercoles                                          de 14h a 20h. 
 

TARRAGONA 
 

UNIDAD DE SALUD INTERNACIONAL HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAN XXIII. Tarragona. 

Tel. 97 729 58 00  (Extensión 2093- 2094) 

Horario de visita: 

 Martes y Jueves de 09 a 14:00 h. 

 

GERONA 
SERVICIO DE SALUT INTERNACIONAL Y COMUNITARIA. Hospital Santa Caterina salt. Parc 

Hospitalari Martí y Julia – c/ Dr. Castany s/n . Gerona 

Tel.  97.218 26 00  (Extensión 1251) 

Horario de visita: De Lunes a Viernes de 09: 00 a 14:00h .Consulta Externa (pl. baja mostrador  nº 1-2) 
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Annex 4 

         
 
 
2ª REUNIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE PERSONAS VIVIENDO CON LA 
ENFERMEDAD DE CHAGAS 
 
Los días 4, 5 y 6 de Octubre se  celebró en la ciudad de 
Olinda (Brasil) la “2ª Reunión Internacional de 
Asociaciones de Personas Viviendo con la Enfermedad de 
Chagas”. 
 
De las 13 asociaciones de diferentes países reunidas, las 
que ya habían participado  en la 1ª Reunión celebrada en 
Uberaba (Brasil) en octubre del 2009: Associaçao dos 
Chagásicos da Grande Sao Paulo (ACHAGRASP, Sao 
Paulo, Brasil), Associaçao dos Chagásicos de Campinas e 
Regiao (ACCAMP, Campinas, Brasil), Associaçao de 
Portadores de Doença de Chagas e Insuficiencia Cardíaca 
(Recife, Brasil), Fundación Amigos con Chagas (FUNDACHAGAS, Venezuela) y Asociación de 
Amigos de las Personas con la Enfermedad de Chagas (ASAPECHA, Barcelona y Valencia, 
España), presentaron una memoria de cómo ha sido la vida asociativa y sus actividades después 
de dicha reunión. Las asociaciones que se sumaron este año a la reunión: Chagas Disease 
Alliance (Argentina), Fundación Enfermos de Chagas por la Vida (Colombia), Fundación Unidos 
contra el Chagas (UNICHAGAS,  Venezuela), Corazones Unidos por el Chagas (Cochabamba, 
Bolivia), Asociación de Lucha contra el Chagas 8(Aiquile, Bolivia) y Asociación de Amigos de las 
Personas con la Enfermedad de Chagas (ASAPECHA, Murcia, España), se presentaron al resto de 
las asociaciones. 
 
Recogiendo como punto de partida de trabajo  el manifiesto que se elaboró en la 1ª Reunión 
realizada en Uberaba (Brasil) en octubre del año 2009 se revisaron y ratificaron los  principios de 
dicha carta: 

 Formamos un grupo de personas que conviven diariamente con la enfermedad de Chagas. 

 Reconocemos la información educación y comunicación como herramientas esenciales 
para aumentar el conocimiento de la enfermedad y combatir estigmas e indiferencias y 
garantizar los derechos de las personas. 

 Solicitamos la continuidad y el fortalecimiento de las iniciativas de prevención. 

 Reivindicamos el acceso universal al diagnóstico. 

 Requerimos el acceso universal al tratamiento integral y al acompañamiento adecuado en 
las fases agudas y crónicas de la enfermedad. 

 Apoyamos la investigación y el desarrollo de mejores herramientas tecnológicas. 

 Creemos que la enfermedad de Chagas no es sinónimo de muerte. 
 
En base a esta carta de principios se elaboraron los artículos del Estatuto Social de la Federación 
de Asociaciones de Personas Afectadas por la enfermedad de Chagas, quedando constituida  y 
formalizada dicha Federación Internacional. 
 
Los  representantes legales de la junta o consejo ejecutivo fueron elegidos por unanimidad 
mediante la votación de los miembros de las asociaciones presentes, quedando los cargos 
dispuestos de la siguiente forma: 
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► Presidencia:           Asociación de Amigos de las Personas con la Enfermedad de Chagas    
                                   (Barcelona, Valencia y Murcia, España) 
 
 
► Vicepresidencia:    Associaçao dos Chagásicos da Grande Sao Paulo (Sao Paulo, Brasil),  
                                   Associaçao dosChagásicos de Campinas (Campinas, Brasil), 
                                   Associaçao de Portadores de Doença de Chagas e Insuficiencia Cardíaca 
                                  (Recife, Brasil) 
 
 
 
► Secretaria general: Fundación Enfermos de Chagas por la Vida (Colombia) 
 
► Tesorería:             Fundación Amigos con Chagas (Venezuela)  
 
Se contó con la colaboración y asesoramiento de diferentes organismos: Médicos Sin Fronteras 
(MSF, Rio de Janeiro Brasil,  Cochabamba Bolivia y Asunción Paraguay), Laboratorio 
Farmacéutico de Pernambuco (LAFEPE, Recife Brasil), Iniciativa Medicamentos para Doenças 
Negligenciadas (DNDi, Rio de Janeiro Brasil), Universidade Fluminense Federal (UFF),Universidad 
de Barcelona (España), Unitat de Medicina Tropical I Salut Internacional Drassanes (Barcelona 
España), Organización Mundial de la Salud (OMS, Ginebra Suiza). 
 
Con una base de solidaridad y compromiso se constituyó esta red mundial de personas que viven 
con la enfermedad de Chagas creyendo que la Federación es la manera de fortalecer la lucha 
colectiva, el control social, además de aumentar la representación política para garantizar los 
derechos fundamentales y el ejercicio pleno de la ciudadanía. 
 
 
 Somos conscientes de que no es una tarea sencilla, con  recursos limitados, pero, por eso 
no dejaremos de creer y hacer frente a la enfermedad de Chagas. 
Estamos y seguiremos comprometidos, seguros de que es un sueño posible y que podemos 
contribuir a que sea una realidad. 
 
 
 
                                                                                           ASAPECHA, 14 de Octubre del 2010 
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