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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)-Unitat de Medecina 
Tropical i Salut Internacional Drassanes (UMTSID)- Asociación de amigos de 
las personas con la enfermedad de Chagas (ASAPECHA).Any 2011. 

 
 
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 
 
Resum del projecte: 
Des de l’any 2009 s’està desenvolupant aquest projecte, conjuntament amb la 
Unitat de Medecina Tropical I Salut Internacional Drassanes (UMTSID) emmarcat 
dintre del programa, de promoció d’igualtat d’oportunitats per a la millora de la 
capacitat individual de la direcció general per a la immigració del departament de 
benestar social i família, i al foment i suport de la salut del departament de salut. 
Aquest any 2011, les activitats del projecte han estat encaminades a  fomentar 
l’apoderament i l’autocura de les persones amb la malaltia de Chagas  residents a 
Catalunya amb la finalitat de  millorar la capacitat individual en el maneig de la 
malaltia establint per tal efecte  el desenvolupament d’un treball comunitari que 
faciliti la participació de les comunitats en les estratègies de prevenció de la 
malaltia des d’una perspectiva social i facilitar l’accés a la població afectada i els 
seus familiars al diagnòstic,tractament i a l’acompanyament. Les activitats han 
estat desenvolupades per 2 agent comunitari de salut (ACS) de llatinoamèrica, 
personal sanitari de la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional 
Drassanes(UMTSID) i voluntaris d’ ASAPECHA i la comunitat Llatinoamericana. 
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Objectius del projecte: 
General:  
Millora de la prevenció, l’acompanyament i el control de la malaltia de Chagas 
d’una forma conjunta entre els centres sociosanitaris,  les comunitats migrants 
procedents de Llatinoamèrica i altres entitats de la societat civil a Catalunya. 
 
Específic 
Promoció de la integració sociosanitària de les persones migrants afectades per la 
malaltia de Chagas i els seus familiars, tant en adults, com en nens i amb especial 
èmfasi en dones embarassades diagnosticats arreu de Catalunya.  
 
Població diana: 
Migrants llatinoamericans procedents d’àrees endèmiques de la malaltia de 
Chagas, amb especial ènfasi en dones embarassades/nadons diagnosticats arreu 
de Catalunya. 
 
 
Recursos destinats: 
Humans:  
2 agents comunitaris de salut, personal sanitari (1metge/2infermeres),9 voluntaris  
Materials: 
Tríptics  sobre la malaltia de Chagas. 
Fulls informatius sobre els diferents recursos per a l’atenció de la persona afectada 
DVD sobre la malaltia de Chagas”Saber o no saber:me siento bien, dicen que 
tengo la enfermedad de Chagas”. 
Guia didàctica del Programa Pacient Expert del Institut Català de la Salut 
Ordenador portàtil 
Projector 
Cartells d’anuncis 
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Resultats obtinguts: 
 
R1.Promoguda una coordinació entre centres sociosanitàris, comunitats migrants i 
entitats de la societat civil. 
 
 Es va realitzar un total de 12 reunions de coordinació, organització i 

seguiment amb diferents entitats a nivell nacional i mundial per portar a 
terme les activitats del projecte 

 
R2. Enfortides estratègies d’accessibilitat de les persones procedents d’àrees 
endèmiques de la malaltia de Chagas. 
  
 Es va formar un nou agent comunitari de salut (dona boliviana) per donar 

suport   a les activitats. 
 
 Es va realitzar un total de 476 intervencions  a nivell individual amb un total 

160   persones  (113 dones i 47 homes) 
 
 Es van portar a terme  5 tallers  de Informació- Educació- Comunicació(IEC)) amb 

grups d’immigrants procedents de llatinoamèrica  per a la sensibilització sobre la 
malaltia de Chagas  amb un total de  73 persones (30  homes i  43 dones )  i la 
col·laboració de diferents entitats de Barcelona. 

 
 Es va participar en 7 actes/ events culturals amb les comunitats 

llatinoamericanes : van rebre informació sobre la Malaltia de Chagas un total de 
121 persones. 

 
 Es va  a actualitzar la llista de la xarxa dels centres existents a Catalunya/ 

Espanya i als països d’origen per a l’atenció dels familiars de les persones 
afectades per la malaltia. 

 
R3.Fomentat l’apoderament i l’autocura de les persones malaltes. 
 
 Es va formar i capacitar una persona procedent de Bolívia com Pacient 

Expert ICS en malaltia de Chagas.  
 Es van portar a terme un total de 9 sessions conduïdes pel Pacient 

Expert. 
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Activitats desenvolupades: 
 
A1.R1.Es van realitzar reunions/propostes de treball amb diferents entitats 
de la societat civil existents a nivell estatal i mundial per portar a terme les 
activitats del projecte. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Entitat Tema Lloc 

01/02 Asociación de bolivianos de  Mataró 
Participació en el Festival Cultural 

de Bolívia 
Barcelona 

18/03 Asociación de Vecinos de Florida 
Participación “Fiesta cultural para la 

convivencia positiva” 

Hospitalet de 
Llobregat. 
Barcelona 

08/01 
12/02 
02/04 
16/07 
30/11 

ASAPECHA-Barcelona 
Federación de Entidades Bolivianas 

en Catalunya  (FEDEBOL) 
 

Coordinació i seguiment de les 
activitats 

Barcelona 

15/01 
ASAPECHA- Madrid Creació oficial de ASAPECHA -

MADRID 
Madrid 

06/04 

Grupo de didàctica de las ciencias  y 
facultad de humanidades y ciencias 

de la educación. Universidad nacional 
de la Plata.Buenos aires .Argentina. 

Proposta de participació en  el 
projecte “ Red iberoamericana de 

investigación y práctica en 
comunicación ,educación y Chagas 

Argentina 

05/05 
Asociación de paraguayos en 

Cataluña 
Organitzar taller informatiu Barcelona 

26/10 
27/10 

Representats de diferents 
associacions  i organitzacions a nivell 

internacional  

Formar un grup interdisciplinari  per 
acompanyar l’organització de  

la III Assemblea General  de la 
Federación Internacional de 

asociaciones de personas afectadas 
por la enfermedad de Chagas 

(FINDECHAGAS) en abril del 2012 

Brasil 

 
 

ASAPECHA MADRID 

 

Reunió en FEDEBOL 
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A2.R2. Es va formar i capacitar nous agents comunitaris de Salut procedents 
d’àrees endèmiques de la malaltia de Chagas. 
 

 Es va formar un nou agent comunitari de salut (presidenta de la 
Associación Amigos de las Personas con Enfermedad  de Chagas 
ASAPECHA, afectada per la malaltia) mitjançant 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. 
Realitzat a l’aula de formació del Cap Drassanes els dies 7, 14, 89 
d'octubre, 04, 18 i 25 de novembre. (annex 1) 
 

A3.R2. Es van portar a terme intervencions a nivell individual, de grup i 
comunitari per a la sensibilització de la malaltia de Chagas 
 
A nivell individual 
L’agent comunitari de salut va dur a terme intervencions a nivell individual, donant 
informació sanitària, counseling, acompanyament i 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. 
 

Intervencions a nivell individual  Homes Dones Total 

Informació soci - sanitària 44 112 156 

Counseling 44 114 158 

Assessorament i derivació a altres centres 1 2 3 

Localització del pacient 28 57 85 

Acompanyament 0 5 5 

Seguiment Diagnòstic- Tractament 24 45 69 

TOTAL INTERVENCIONS 141 335 476 

TOTAL PERSONES 47 113 160 

 
Dels 85 pacients procedents de llatinoamèrica no presentats a les visites, es va 
localitzar 72 persones per a realitzar el seguiment de les visites o del tractament. 
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A nivell de grup  
 
Es van dur a terme 5 intervencions amb grups, tallers IEC, front la malaltia de 
Chagas, amb  diferents comunitats llatinoamericanes 

 
A nivel comunitari  
Es va donar informació  sobre la malaltia de Chagas amb estands 
informatius de l’associació ASAPECHA en diferents actes culturals/festius 
de col·lectius  llatinoamericans. 

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Homes Dones Edat Origen Lloc 
Total 

Assistents 
Direcció 
del lloc 

06/02/2011 5 6 
20-
60 

10 de Bolívia 
1 de Perú 

Associació Boliviana de Mataró 11 Mataró 

06/03/2011 3 2 
39-
31 

Bolívia FEDEBOL 5 Barcelona 

12/03/2011 13 18 
 

31 de Bolívia FEDEBOL 31 Barcelona 

21/05/2011 7 9 
20-
42 

13 de Bolívia 
3 de Perú 

Ass. de Vecinos Somori de Llecia 16 Badalona 

26/05/2011 2 8 
27-
60 

1Argentina,1 Canada, 
5 Paraguai,1España, 

1 Italania,1 Brasil 
FEDELATINA 10 Barcelona 

Total 30 43 

  

TOTAL 73   

Nom de la activitat Organitza Lloc Data Nº Persones 

Fiesta cultural para la 
convivencia positiva 

Asociación de Vecinos de 
Florida 

Parque de Pubilla 
Casas H. LL 

26/03 
9 (Bolívia, Equador , 

Perú) 

Aniversario del dia de la Madre 
Boliviana 

FEDEBOL 
Centro Comercial 
Magic Badalona 

29/05 14 Bolívia 

Viva Latinoamerica, Sexta Feria 
Latinoamericana 

FEDELATINA 
La Farga de 
L`Hospitalet 

02-03 /07 
20 (Bolívia, Equador , 

Perú ,Paragua) 

Fiesta Nacional de Colombia 
Federación de colombianos 

en Cataluña 
Maresme Forum 24/07 

30 (Colòmbia, 
R. Dominicana,Equador 

Uruguai,Veneçuela) 

Aniversario del de Agosto de 
Bolivia 

FEDEBOL  I  UNABOLl 
Parc  Magic 
Badalona 

08/08 25(Bolívia, Perú, Cuba) 

Aniversario  de Santa Cruz Asociación de Cruceños 
Parque de Trinidad 

Vella 
25/09 9 Bolívia 

Aniversario del departamento de 
Cochabamba 

FEDEBOL 
Centro Comercial 
Magic Badalona 

18/11 14 Bolívia 

TOTAL: 121 persones que van rebre la informació sobre la malaltia de Chagas 

 
 

 

 

Institut Català de la Salut

CHARLA INFORMATIVA:

La enfermedad de Chagas en Barcelona

Día 26 de mayo 2011 de 19 a 20h.

En el local Sede FEDELATINA.

C/ Nou de Sant Francesc, 15. Metro línea 3. Drassanes

Amb el suport del projecte “Implementació d’Estratègies de Salut Comunitària per a la Malaltia de Chagas a Catalunya”. Programa d’integració 

social de persones immigrades. Departament d’acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya.2011
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A4.R2. Es va mantenir contacte amb els diferents recursos existents en els 
països d’origen per a l’atenció dels familiars de les persones afectades. 
 
Es va  actualitzar la llista de  la xarxa dels centres existent a Catalunya , a 
Espanya i dels països d’origen. (annex 2) 

 
A5.R3. Es va formar i capacitar  una persona com Pacient Expert ICS en 
Malaltia de Chagas per a portar a terme la educació d’igual a igual. 
 
L’agent comunitari de Salut va acompanyar al personal sanitari de la UMTSID en 
la formació i la capacitació de la persona seleccionada com Pacient  Expert ICS. 
Es van realitzar 5 sessions de formació (annex3). 
 
A6.R3.Es va portar a terme les sessions formatives del Pacient Expert  ICS 
L’agent comunitari de Salut va acompanyar al personal sanitari de la UMTSID, 
actuant com a observadora del grup en les sessions conduïdes per el Pacient 
Expert  format. 
 

Data Homes Dones Edat Origen  Lloc Total Assistents 

02/06 6 4 30- 46  Bolívia UMTSID 10 

09/06 6 4 30-46 Bolívia UMTSID 10 

16/06 5 3 30-46 Bolívia UMTSID 8 

30/06 4 3 30-46 Bolívia UMTSID 7 

07/07 6 4  30-46 Bolívia  UMTSID 10 

14/07 5 3  30-46 Bolívia   UMTSID 8 

21/07 4 3 30-46 Bolívia  UMTSID 7 

28/07 5 3  30-46 Bolívia  UMTSID 8 

21/11 2 2  30-46 Bolívia  UMTSID 4 

 
Altres activitats: 
 

 Es va participar en l’estudi d’investigació  “PROTOCOLO DE ENSAYO DE FASE 

II,ALEATORIZADO Y ABIERTO PARA EL TRATAMIENTO ETIOLÓGICO DE LA 
ENFERMEDAD DE CHAGAS CRÓNICA CON POSACONAZOL Y BENZNIDAZOL 

POSACONAZOL” del hospital Vall d’Hebron per a facilitar el suport necessari 
al tractament i seguiment clínic dels pacients inclosos en l’estudi. 
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Conclusions: 
 
La gestió de la salut s’ha d’incorporar com una part de la rutina i forma de relació 
de les persones,sinó difícilment es pot aspirar a una conscienciació i mobilització. 
Les persones afectades per la malaltia de Chagas 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.  
 
Es necessari organitzar als familiars, portadors, amics i persones sensibilitzades 
amb la malaltia de CHAGAS  per garantir l’accés a la informació i l’ atenció integral 
en els serveis socio sanitari en un context  de país no endèmic.  
 
S’ha de promoure xarxes de comunicació entre el sistema sociosanitari de 
Catalunya i els sistemes sanitaris dels països d’origen dels afectats per la malaltia 
i realitzar convenis i acords amb entitats nacionals e internacionals de l’àmbit 
públic i privat, per a garantir els drets (socials, laborals, legals i migratoris) dels 
portadors de la malaltia de Chagas.. 
 
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. 
 
Les activitats realitzades han contribuït a millorar la situació plantejada en el 
projecte, però han estat limitades pels recursos destinats. 
 
ETIS / UMTSID/ASAPECHA 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 dels països 
endèmics de la malaltia) i així velar per la salut i els drets de les persones 
afectades..  
 
 

Signatura responsable i segell de l’entitat Data signatura 
Hakima Ouaarab Essadek 
                                                                                                 30 de novembre del 2011 
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Annex 1 
 

 

 

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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Annex 2 
 

 

   
   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. 
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   SUCRE 
 

 PROGRAMA  CHAGAS CONGÉNITO   
Hospital Genico - Obstètrico o de la mujer. 

 

 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. 
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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. 
 

 

 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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“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” 
 

 
Equip de salut comunitària UMTSID- ETIS- ASAPECHA 

 

 

 


