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MEMÒRIA DEL PROJECTE  “FORMAR PER   ACTUAR”  
ADREÇAT AL FOMENT I AL SUPORT DE LA SALUT I 
SUBVENCIONAT PER EL DEPARTAMENT DE SALUT 
DURANT L’ANY 2011   
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Memòria justificativa simplificada del projecte de “Formar per   
actuar”  desenvolupat pel Equip de Treball sobre Immigració i 
salut (ETIS)- Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional 
Drassanes (UMTSID). Any 2011. 
 
 
Nom de l’entitat:  
Associació Equip de Treball sobre Immigració i Salut (ETIS) 
CIF:G65007551 
Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes (UMTSID) 
 

Títol del projecte subvencionat: 
Formar per a Actuar 

 
Resum del projecte: 
 
Des de l’any 2010 s’està desenvolupant aquest projecte, conjuntament amb la 

Unitat de Medecina Tropical I Salut Internacional Drassanes (UMTSID) i amb la 

col·laboració de diferents entitats sense afany de lucre. Aquest any 2011, les 

activitats del projecte han estat encaminades a  promoure el compromís actiu de la 

dona immigrant en situació d’exclusió social mitjançant la seva FORMACIÓ com 

educadora d’iguals per a Actuar en el seu grup d’iguals promovent la salut 

preventiva en general i especialment del VIH/SIDA i les infeccions de transmissió 

sexual . Les activitats han estat desenvolupades per 2 agents comunitaris de salut 

(ACS) de Romania i Àfrica Sub sahariana, personal sanitari de la Unitat de 

Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes(UMTSID) i la Unitat de 

Infeccions de transmissió sexual del Cap de Drassanes (ITS). 
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Objectius del projecte: 
 
Objectiu general: 
Disminució de la vulnerabilitat de les dones immigrants residents a Catalunya 

mitjançant la  seva formació. 

 
Objectiu específic: 
Desenvolupament d'estratègies de promoció de la salut sexual preventiva entre 

dones immigrants en situació d'exclusió social mitjançant la  seva formació com a 

educadores d’ iguals. 

 

 
Població diana: 
Grups de dones immigrants residents a Catalunya amb especial vulnerabilitat: 

Dones amb diversos riscos davant els embarassos no desitjats, amb relacions 

sexuals múltiples i transitòries, treballadores del sexe comercial, parelles usuàries 

del sexe comercial. 

 

 
Recursos destinats: 
Humans: 

2 agents comunitaris de salut ,personal sanitari de la UMTSID I UITS i 2 voluntaris. 

Materials: 

Material educatiu sobre salut sexual i reproductiva (DVD, Tríptics, Sida Joc , 

Maquetes d'òrgans sexuals, preservatius masculins i femenins). 

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. Adquirits diferents estratègies de l'educació d’iguals en contexts 
    soci sanitaris multiculturals. 
 

 Es va acordar  la col·laboració amb 2 entitat sense afany de lucre  per 
organitzar i portar a terme els cursos de formació bàsica  per a educadores 
d’iguals en l’àmbit de la prevenció de VIH/SIDA, dirigits  a grups de dones 
immigrants residents a Catalunya amb especial vulnerabilitat. I amb 4 
entitats es van organitzar i realitzar tallers amb la comunitat. 
 

 Es va donar formació a 16 dones mitjançant la realització de 2 cursos de 
formació entre iguals. 1  va ser amb dones immigrats en situació d'exclusió 
social (treballadores  del sexe remunerat) i l’altre amb dones immigrats 
(no treballadores del sexe) en situació d'exclusió social,. Les assistents 
als cursos van rebre una compensació econòmica (beques) al finalitzar-los. 

 
R2. Efecte multiplicador dels coneixements adquirits per transmetre 
missatges de  Prevenció i hàbits saludables als seus grup d'iguals. 
 

 5 de les dones que van assistir als cursos han replicat entre els seus 
grups d’iguals els coneixements adquirits sobre la prevenció de les 
ITS/VIH/SIDA,tant en l’àmbit territorial de Catalunya on estan assentades 
com als seus països d’origen a l’anar-hi de vacances. 
 

 Es van realitzar 7 tallers a la comunitat amb  un total  de 50 dones de 
diferents comunitats immigrants  i una dona del grup de treballadores del 
sexe  formada va participar en aquesta activitat. 

 
R3. Ser referents  comunitaris en salut preventiva entre el seu grup d'iguals. 
 

 S’han creat circuits amb  dues associacions de dones  representats de la 
nostre població diana  amb les que es va treballar i es contemplà la 
continuïtat de treballar en xarxa amb elles i deixar un espai per de salut en 
les seves agendes. 
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Activitats desenvolupades: 
 
A1.R1.Es van realitzar diferents reunions amb  les següents acordant la seva 
col·laboració per a portar a terme els cursos i els tallers a la comunitat. 
 
 El Lloc de la dona germanes  Oblates del Santísimo Redentor 

 Associació The Nigerian Women Association in Catalunya (NIWAC) 

 Associació de Mujeres Gambianas de Mataró 

 Associació Veí  Barceloneta  

 Iglesia San Felipe Neri del Barri de Gracia 

 Àmbit dona 

 

A2.R1: Es va acordar realitzar 2 cursos de formació bàsica  per a educadores 
d’iguals en l’àmbit de la prevenció de VIH/SIDA amb les següents entitats: 
 
 El Lloc de la dona: es va acordar organitzar i portar a terme el curs amb un 

grup de dones  immigrants, treballadores del sexe, d’origen romanès. 

 Associació The Nigerian Women Association in Catalunya (NIWAC):Es va 

acordar  organitzar i portar a terme el curs amb un grup de dones 

immigrants  d’origen nigerià en situació d'exclusió social, no treballadores 

del sexe, però amb riscos davant els embarassos no desitjats i 

relacions sexuals transitòries 

 
A3.R1:Es va acordar els continguts del curs Segons les necessitats 
detectades per aquestes entitats, les agents comunitaris de Salut que 
treballen directament amb aquests col·lectius a la comunitat i la participació 
de algunes dones  que van assistir als cursos  del any passat.  
 
Temaris tractats:  
 Mesures higièniques 
 Dona i sexualitat 
 Infeccions de transmissió sexual 
 Habilitats de comunicació i negociació del preservatiu 

 
Veure el programa detallat  dels cursos :Annex 1 i 2 
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A4.R1. Es van portar a terme  2 cursos de formació . 
 
Curs de formació bàsica per educadors d’iguals en l’àmbit de la prevenció   de VIH 

/SIDA (dies 10,12,17,22 de maig del 2011) 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
Curs de formació bàsica per educadors d’iguals en l’àmbit de la prevenció de VIH 
/SIDA (dies 28,29,30 de Novembre  2010) 
 
                
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A5.R1.Es va realitzar una avaluació conjunta dels cursos realitzats entre els 
participants,col·laboradors i  organitzadors .Annex 4. 

 
 
                        

Nombre de dones: 8 
Origen:  Romania                   
 Perfil: Treballadores del sexe comercial 

Nombre de dones: 8 
Origen:  Nigèria 
Perfil: No treballadores del sexe  
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A6.R2. Les dones formades van posar en pràctica els coneixements adquirits 
en els cursos. 
  
3 dones  de les que van assistir als tallers / cursos van acompanyar a la UMTSID 
/UITS 4 dones del seus grups d’iguals  per realitzar un cribadge general i adquirir 
més coneixements sobre la prevenció de les ITS / VIH / SIDA.  I una dona 
Nigeriana  ens va informar que va realitzar un xerrada amb un grup de dones joves 
sobre VIH/ITS al anar-hi de vacances  al seu país.  
 
Una de les dones formades del grup de treballadores del sexe  va col·laborar amb 
l’equip d’agents comunitaris de salut en la realització de tallers de sensibilització 
sobre les ITS/ VIH / SIDA en el seu grup d’iguals.  
 
Es va dur a terme 7 tallers amb  un total  de 50 dones de diferents comunitats: 
 

Data Lloc Comunitat Nº Dones 

24/01/2011 Bar Spupnik (Nou Barris) Guinea .E 
,Nigeria,Camerun 

6 

05/03/2011 Associació VEI 
Barceloneta 

Guinea.E,Camerun,Ghana 8 

15/03/2011 Ass QUROM  Romania 7 

13/04/2011 Casa particular Romania,Moldàvia 8 

14/05/2011 Iglesia San Felipe Neri Ghana ,Nigeria,Guinea .E 8 

22/07/2011 Àmbit dona Romania,Bulgaria,Bolivia 8 

15/11/2011 UMTSIDrassanes Guinea 
E.Camerun,Nigeria 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com cada any el dia 1 de desembre 2011 es realitzarà  amb la col·laboració de 
EMETIS un taller al centre penitenciari de dones Wad - Ras  dirigit a  35 dones de 
diferents comunitats per tal de  contribuir  a la celebració del dia mundial de la 
SIDA. 
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A7.R3. S’han creat circuits amb  les diferents associacions de dones  
representats de la població diana  amb les que es va treballar i es contemplà 
la continuïtat de treballar en xarxa amb elles i deixar un espai per de salut en 
les seves agendes. 
 
Es va acordar  amb: 

 l’associació Lloc de la dona dur a terme un treball conjunt continuat que 
suposaria seguir amb la formació d’iguals en els grups vulnerables i treball 
de camp amb les treballadores del sexe comercial. 

 

 L’associació NIWAC : seguir amb la formació d’iguals en els grups 
vulnerables i treball de camp amb les dones nigerianes no treballadores 
del sexe, però amb riscos davant els embarassos no desitjats i 
relacions sexuals transitòries. 

                                                        
 
Altres activitats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 16 de març de 2011,a Lleida, es va 

presentar una comunicació pòster  
“ Activitats desenvolupades del projecte 

FORMAR  per a ACTUAR durant l’any 

2011”  

En el marc dels II jornades d’actualització 

Multiculturalitat i Salut.  
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Conclusions:                                                                                                                     
 
 
El fet de combinar educació i acció ofereix al  grup de dones  l’oportunitat de posar 
en pràctica els coneixements que adquireixen,promovent comportaments 
saludables que disminueixin la seva vulnerabilitat.  
  
L’educació sanitària  adquireix una altra dimensió quan es impartida per una 
persona que pertany al mateix  grup.  La implicació de persones del grup en el 
procés d’educació, facilita la comunicació, millora l’eficàcia de l’aprenentatge, 
comporta l’adquisició de responsabilitat per part d’aquestes front al grup i a elles 
mateixes i emfatitza en la necessitat d’implicar al grup en aquest  procés . 
 
 
L’educador/a d’iguals aporta un treball fonamental en el camp de la mediació al 
integrar les seves activitats en la quotidianitat, investigant les necessitats del seu 
grup. Mitjançant esta metodologia, estimula l’aprenentatge, fomenta la participació 
i la presa de decisions en matèria de protecció de la salut tant a nivell individual o 
de grup. 
 
Les activitats realitzades han contribuït a millorar la situació plantejada en el 
projecte però han estat limitades pels recursos destinats. 
 
Donats els resultats creiem necessària la continuïtat de projectes com aquests on 
la figura de l’educador/a d’iguals es la clau per a la promoció de la salut en 
col·lectius on existeixen barreres importants d’accés a la salut. 
 

 
 
 
 
Signatura responsable i segell de l’entitat Data signatura 
                                                                  
Hakima  Ouaarab Essadek                                                        Barcelona,30 de novembre 2011 
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Annex1  
 

 

 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: 
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: 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 
 

4º SESSIÓ: 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 

 
LLOC  
Aula de formació del Cap  Drassanes, planta baixa 
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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, 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: 

5. Fer servir els coneixements adquirits per transmetre missatges de prevenció de 
VIH/ ITS  al seu grup d’iguals 

6. Identificar les necessitats d’ordre soci - sanitaris del col·lectius  

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

8. 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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Annex3 
 
 
  SEXO: H              M                                                                             EDAD: 
 

1) ¿Ha entendido las explicaciones dadas en el curso? 
 

              Sí 

               No 

2) La duración, ¿ha sido la adecuada? 
 

     Sí      

     No 

3) ¿Ha contribuido este curso ha adquirir conceptos nuevos de prevención de las 
enfermedades de transmisión sexual? 

 

     Mucho       Parcialmente     Poco               Nada  

4) Los temas tratados ¿son de interés para usted? 
  

     Sí      No, porque...................................................................................................... 

5) ¿Se ha dejado de tratar algún tema que, en su opinión, hubiera podido ser interesante 
de tratar? 

 

     No           Sí, cual………………………………………………………………………….. 

6) Evalúe de 0 a 10 los siguientes apartados: 
 

 Ponentes. 
............................................................................................................................... 

 Organización. 
....................................................................................................................... 

 Material repartido. 
..................................................................................................................... 

 Manera de explicar. 
................................................................................................................... 

 Lugar donde se ha realizado ...................................................................................... 
 
7) ¿Le interesaría volver a participar en un curso  de este tipo en el futuro? 

 

        Sí                 No  

8) ¿Recomendaría este curso a sus amistades o compañeros/as de trabajo? 

 
 Sí                No 

Avaluació:Curs  “ Formar x Actuar” 
Formació básica d’educadores d’iguals en l’àmbit de la salut 

sexual preventiva. 2011 
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AVALUACIÓ  DEL CURS DE FORMACIÓ BÀSICA PER  A  EDUCADORS  

D’ IGUALS EN L’ ÀMBIT  DE LA PREVENCIÓ DE  L’ VIH/SIDA. 

 

 

Aspectes a destacar de les sessions: 

 

A destacar  les diferències  de les pràctiques sexuals amb els clients ( amb protecció) i les 

seves parelles sentimentals (sense protecció) i els mètodes i els hàbits d’higiene personal 

que apliquen  diàriament .   

La majoria de les dones reconeixen que no fan ús  del sistema sanitari públic, i com a 

conseqüència no  fan controls de salut , en casos de  necessitats emergents  acudeixen a 

clíniques de medicina  privada . 

 Tant el nivell educatiu com el de coneixements  de les dones referent als temes, es pot 

qualificar d’un nivell mitjà.  

 

Valoració de les participants al Taller: 
 

Les participants consideren que el personal docent ha impartit les classes de manera molt 

comprensiva donat que tant els conceptes com el llenguatge ha sigut adaptat al nivell de 

coneixements del grup .  

Dos punts significatius del taller són per una banda el fet que totes les dones eren de la 

mateixa comunitat i l’altre que la presència de les dues agents comunitaris de salut ha 

contribuït que les sessions es puguin desenvolupar amb molta fluïdesa i segon les 

necessitats s’aplicava la traducció dels conceptes quan es necessitava. 

Les dones s’han mostrat molt agraïdes en general, per tenir l’oportunitat de participar a un 

curs on han pogut aclarir dubtes i adquirir més coneixement sobre el seu cos i la seva salut 

sexual. Per diferències culturals quan s’ha tractat temes d’hàbits d’alimentació, en canvi, no 

s’han trobat gaire còmodes.  

Al finalitzar el curs s’han sentit estimulades i capacitades per fer de multiplicadores dels 

coneixements adquirits durant el taller, entre les seves companyes de feina. 

  S’han mostrat disposades de tornar a participar a propers tallers de salut sexual que  

s’organitzin. 

 

Valoració dels formadors: 

 

Aquesta  tercera col·laboració ha sigut valorada  molt positiva, amb els resultats següents: 

Docents   - 10 

Organització  -10 

Material entregat - 10 

Manera d’explicar – 9,90 

El lloc de realització del curs - 10 

. 

Noves propostes de futur  

 Es preveu la organització de nous cursos en funció  de les possibilitats 

pressupostàries,  durant l’any 2011 i 2012..   
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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 d’oferir a les dones en situació de vulnerabilitat 
l’oportunitat de la implicació en els processos d’educació 
per la salut. 
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 
 

 

 


