
Memòria simplificada del Projecte: Implementació d’estratègies per reduir risc de malalties importades per els VFRs. 2011. 1 
Equip de Treball sobre Immigració i Salut (ETIS) -Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes (UMTSID) del 
Institut Català de la Salut  

                                                                                                                                                                         

MEMÒRIA  
D'ACTIVITATS  

2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Amb el suport de: 
 
 
 
 
 
 

  

 

PROJECTE  “IMPLEMENTACIÓ D’ESTRATÈGIES PER REDUIR RISC DE 
MALALTIES IMPORTADES PER ELS VFRs” .’ANY 2011 .  
 

 



Memòria simplificada del Projecte: Implementació d’estratègies per reduir risc de malalties importades per els VFRs. 2011. 2 
Equip de Treball sobre Immigració i Salut (ETIS) -Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes (UMTSID) del 
Institut Català de la Salut  

                                                                                                                                                                         

Memòria justificativa simplificada del projecte “Implementació 
d’estratègies per reduir risc de malalties importades per els 
VFRs”desenvolupat per ETIS- 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: 
Implementació d’estratègies per reduir risc de malalties per els VFRs 
Núm. registre: 0336E/11456 
Resolució SLT/1446/2011 

 
Resum del projecte: 
Actualment existeix dos grups creixents d’immigrants que un cop assentats als 
països d’acolliment, es converteixen en viatgers. Per una banda estan els 
immigrants que viatgen als seus països d’origen per a visitar a familiars i amics, 
son els viatgers definits com els VFRs (Visiting Friends and Relatives), i per altra  
els musulmans residents a Catalunya que viatgen a la Meca i Medina (Aràbia 
Saudí) per a fer el Hajj (peregrinació). 
Tenint en compte els recents estudis de la xarxa global de centres especialitzats 
en medicina del viatger que constaten que los V.F.Rs tenen un risc més alt de patir 
la malària que els que viatgen per turisme, des de l’any 2010 s’està  
desenvolupant aquest projecte conjuntament amb la Unitat de Medicina Tropical i 
Salut Internacional Drassanes de l’Institut Català de la Salut amb l’objectiu de 
disminuir  el risc de malalties importades en els VFRs i els peregrins a la meca. 
Aquest any 2011,les activitats del projecte  han estat encaminades  a enfortir el 
treball comunitari per a facilitar l’accés a l'assessorament sanitari previ als viatges i  
la sensibilització sobre els riscos sanitaris relacionats amb els seus viatges als 
països d'origen. Les activitats han estat desenvolupades per 2 agents comunitaris 
de salut (ACS) d’ Àfrica Subsahariana i Àsia i personal sanitari de la UMTSID. 
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Objectius del projecte: 
 
General:  
Disminució del risc de malalties importades en els immigrants viatgers VFRs 
(Visiting Friends and Relatives) i peregrins. 
 
Específic:  
Millora d’accessibilitat a la salut dels immigrants viatgers VFRs (Visiting Friends 

and Relatives) i peregrins. 

 
Població diana: 
Els VFRs d'origen d'Àfrica Subsahariana,Àsia (Sud est Asiàtic)  que van de visita 
al país d’origen. 
 
Els Peregrins musulmans que viatgen a la Arabia Saudi per a realitzar la 
peregrinació. 
 
Recursos destinats: 
Humans: 
2 agents comunitaris de salut 
1 Metge. 
2 infermera 
 
Materials: 
Tríptics sobre consells sanitaris als viatges. 
Full informatiu sobre l'accessibilitat a les Unitats  d'Atenció al Viatger i Salut 
Internacional 
Video -DVD sobre consells al viatger 
Jocs de rol 
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Resultats obtinguts: 
 
R1.Augmentat el temps per acudir amb antelació a la visita pre viatge. 
  

 Durant aquest any es va realitzar un mostreig  per avaluar la millora a l’hora 
de programar les visites previatge dels VFRs que viatjaren a l’Àfrica 
occidental i central  amb una estada de 0 a 180 dies,entre els mesos de 
setembre-novembre del 2010 i 2011 respectivament; amb els resultats 
següents: 

      De setembre a novembre 2010: Media de 16,2 dies del total de 225 
       De setembre a novembre 2011: Media de 18,5 del total de 384 
 

 Realitzades el 90%  de  les sessions/tallers sobre l’accessibilitat a les 
Unitats d’atenció al Viatger i Salut Internacional, amb un total de 149 homes 
i 9 dones. 

 

 Durant aquest any es va observar que els   viatgers peregrins a la meca van 
programar la visita pre viatge amb més antelació que l’any anterior ( de 1 a 2 
mesos)  

 
R2. Incrementada la informació dels VFRs /peregrins sobre els possibles 
factors de riscs sanitaris relacionats amb els seus viatges. 
 

 Realitzades el 90% de les sessions/tallers sobre els riscs sanitaris al 
viatger amb un total de 178 homes i 34 dones d’origen Àfrica 
Subsahariana i Sud-est Asiàtic. 

 

 Portat a terme un total de 498 intervencions a nivell individual, reforçant 
l’atenció assistencial en les visites programades prèvies al viatge que es van 
fer al Servei d’atenció al viatger de la UMTSID amb un total de 373 homes i 
125 dones d’origen Àfrica Subsahariana i Sud-est Asiàtic. 
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Activitats desenvolupades: 
 
A1.R1. Es va formar agents comunitaris de Salut amb temes relacionats amb 
salut internacional i atenció al viatge. 

 
 2 agents comunitaris de salut (Sud-est Asiàtic i Àfrica Subsahariana) 

implicats al projecte. 
 Es va formar 6 agent comunitari de salut (4 d’Àfrica Subsahariana,2 de 

Sud-est Asiàtic)  per donar suport 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) 
 

A2.R1. Es va realitzar diferents reunions  de treball amb entitats 
representants de diferents comunitats del Sud-est Asiàtic i d’Àfrica 
Subsahariana acordant la seva col·laboració per organitzar i portar a terme 
les activitats comunitàries. 
 

Data Entitat 
25-01 Associació  Missrah 

18-02 Associació Recursos d’animació Inter cultural(RAI) 

14-03 Associació dones Nigerianes de Catalunya 

24-03 Pak Federación en España 

20-04 Associació de Dones Immigrants Subsaharianes de Granollers 

10-04 Pak Català Federació. 

23-05 Associació Catalana de residents senegalesos 

23-06 
28-08 
24-10 

Consulat  de Pakistan a Barcelona 

14-07 Associació Burkina Faso  també 

 
Reunions  amb representants d’entitats  religioses  

Data Representant 

21-01 Consell Islàmic a BCN 

22-01 Asociación Muslim Society. 

15-02 Faizan-e-Medina 

18-04 Associació cultural dels Musulmans africans de Catalunya 

06-07 Associació religiosa dels MuriduLahi de Terrassa 
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A3.R1.Es van realitzar Campanyes de consells al viatger a la comunitat 
 Es van dur a terme activitats de sensibilització de la necessitat de la visita prèvia 
al viatge amb  suficient antelació mitjançant: 
 
La distribució de cartell informatius a diferents agencies de viatge  freqüentats per 
els VFRs /als peregrins i alguna de les Mesquites. 

 

              
     
      
La publicació d’escrits informatius a la premsa escrita (diaris): 
 
El mirador del immigrant (en llengua urdú) 
 
La distribució d’informació a pagines web (llengua urdú): 
 
Es va publicar diferents  articles sobre vacunació als viatger a la meca i 
accessibilitat a les Unitats  d'Atenció al Viatger i Salut Internacional  
 
http://www.awazbcn.com 
http://www.dalymaizbaam.com 
http://www.paknews.es  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 

Agencies: Laeba Travel 
                 Travel Linkers 
                   
 

 

 
Paknews 

Dalymaizbaam 

Mesquita: Faizan-e-Medina 
                   
 

http://www.awazbcn.com/
http://www.dalymaizbaam.com/
http://www.paknews.es/
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A4.R1.  Es van realitzar  sessions/tallers sobre l’accessibilitat a les Unitats  
d'Atenció al Viatger i Salut Internacional   

Data  Entitat Nacionalitat Homes Dones  

26-02 
  

Associació  catalana de 
residents senegalesos de 
Barcelona 

Senegal 12 0 

18-03 
 

Associació  media-africa  
amb la colaboració de 
associació  Gerafrica 

Ghana , Senegal 
Nigeria i  Gambia  

12 5 

09-04 
 

Associació Rai Senegal,Marroc, 
Camerun, Mali, 
Argentina, França 

8 4 

16-07 
 

Mesquita de l’Asso cultural dels  
musulmanosAfricanos de 
Catalunya 
 

Ghana , Camerun , 
Nigeria , Costa de 
Marfil 

45 
 
 

0 

30-07 
 

Mesquita de l’Asso cultural dels  
musulmanos 
Africanos de Catalunya 
 

Ghana , Camerun , 
Nigeria ,Costa de 
Marfil, Senegal 

50 0 

11-09 
 

Associació  Cehda  
 

Ghana  , Nigeria , 
Costa de Marfil 

22 0 

TOTAL 149 9 
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A5.R2. Es van realitzar  Sessions/tallers sobre riscs sanitaris al viatger  

 

Data  Lloc Nacionalitat Homes Dones 

18-02 
 

Association Muslim 
Society 

Pakistan 14 0 

26-03 
 

Asociacion Muslim 
Society 
 

Pakistan  12 0 

29-04 
 

Faizan-e-Medina Pakistan 30 0 

19-06 
 

Associació media-
africa  
amb la colaboració de 
Gerafrica 

Senegal,Ghana 
Nigeria i Gambia 

18 3 

24/06 
 

Centre Civic Besos 
Mar 
Pak Federación en 
España 

Pakistan 20 
 
 

0 

22-07 
 

RAI 
 

Senegal, Marroc, Camerun, 
Mali, Argentina, 

8 3 

30-08 Faizan-e-Medina Pakistan 25 0 

25-09 
 

Associació de dones 
Immigrants 
Subsaharianes de 
Granollers 

Senegal , Mauritania, 
Rep.Dominicana, Gambia 
 Mali 

0 26 

09-10 
 

Asociació CEHDA Ghana,Camerun 10 2 

22-10 
 

Mesquita de l’Asso 
cultural dels  
musulmanos 
Africanos de Catalunya 

Ghana , Camerun , Nigeria 
Costa de Marfil i Senegal 

41 0 

Total 178 34 
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A6.R2. Els agents comunitaris de salut van donar atenció individualitzada als 
VFRs i als peregrins reforçant l’atenció assistencial en les visites 
programades prèvies al viatge que es van fer al Servei d’atenció al viatger de 
la UMTSID. 
Es va realitzar un total de 498 intervencions amb  373 homes i 125 dones 
(d’Àfrica Subsahariana  i del Sud est Asiàtic). 
 

Intervenció Homes Dones TOTAL 

Informació sanitària 148 56 204 

Counselling 52 38 90 

Mediació  104 20 124 

Assessorament 69 11  80 

                                                              Total intervencions: 498 

Altres activitats: 
 L’agent comunitari de salut d’Àfrica subsahariana esta participant en un 

estudi descriptiu prospectiu  portat a terme per la UMTSID del Institut Català 
de Salut en el qual inclou a tots VFRs a Africa Occidental o Central atesos 
en la consulta pre-viatge de la UMTSID en el tercer quadrimestre de 
2011.L'objectiu general de l'estudi és conèixer el compliment de la 
quimioprofilaxi antipalúdica i de la morbiditat durant el viatge i post- viatge 
immediat, dels viatgers, atesos en la consulta pre- viatge de la UMTSID en 
2011:L’agent comunitari de salut esta  realitzant  una enquesta telefònica  
en funció de la data de retorn dels VFRs tractant de fer-la en els primers 15 
dies després del viatge (annex 2).  
 

 L’agent de salut comunitària d’Àfrica  Subsahariana  va assistir: 
 

Del 13/06/ al 16/06 al curs de formació de la teràpia 
alternativa organitzat per el consell islàmic 

 
 

El 02 d’octubre a Barcelona  al VII 
Congrés dels Imams i Presidents 
de Mesquites de Catalunya  per 
reforçar els contactes,circuits i els 
col·laboradors representats de les 
institucions religioses. 

 
 El 06 de juny a Barcelona. Es va presentar en 

les IV jornades Catalanes de Salut 
Internacional i Medicina Tropical una 
comunicació oral sobre les activitats 
desenvolupades del projecte:  Implementació 
d’estratègies per a reduir el risc de malalties 
importades pels VFRs .  
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Conclusions: 
 
Els immigrants viatgers o VFRs constitueixen actualment un dels grups de viatgers 
amb major risc per a adquirir malalties infeccioses durant el viatge. En això 
intervenen diferents factors: per una banda les característiques dels seus viatges 
(estrès, llarga durada, zones rurals, infraestructures dels països visitats, canvi de 
clima, aglomeracions de persones, mesures higièniques/alimentaries, estret 
contacte amb la població, exposició a picades de vectors transmissors de 
malalties...) per altra la baixa percepció de risc d'adquirir malalties que tenen. 
 
Creiem que a  l'hora d'abordar el tema des de el punt de vista de la salut pública, 
tant per a avaluar la seva importància com per a elaborar estratègies preventives, 
dos idees bàsiques han de tenir-se presents:  
1) la majoria de las malalties adquirides per els immigrants viatgers es poden  
    prevenir, i  
2) el nombre de VFRs que viatgen als seus països, així com el dels musulmans 
residents     a Catalunya que peregrinen a la Meca està  augmentant en els últims 
anys.  
 
El coneixement de les peculiaritats dels VFRs a la hora de viatjar, la informació i 
educació sobre la prevenció de les malalties pròpies dels països d'origen, així com 
la intervenció a nivell individual i comunitari en aquests grups de viatgers son els 
pilars sobre els que s'ha d'actuar per a aconseguir reduir la morbi/mortalitat de 
malalties potencialment prevenibles. 
 
El fet de portar a terme aquest projecte des de la Unitat de Medicina Tropical i 
Salut Internacional Drassanes(UMTSID) facilita l'accessibilitat a la població; per 
una banda la UMTSID atén un gran nombre d'aquests col·lectius de viatgers (és 
una de les unitats d'atenció al viatger d'Europa que més consultes  pre- viatge 
realitza, 15.002 consultes al 2010 , de les que un 60% eren VFRs amb destí a 
països de l'Àfrica Subsahariana, països d’on provenen el 80% de les persones 
diagnosticades de paludisme importat a Europa) i per un altra l'experiència de 
treball en l'àmbit comunitari dels agents  de salut ( des de l’any 1994).  
 
Creiem que fora bo en un futur contemplar el treballar estratègies a nivell 
comunitari, implicant en el procés als mateixos VFRs i peregrins com a 
multiplicadors de la informació, per a  difondre la sensibilització i la informació a fi 
de  facilitar l'accés a l'assessorament sanitari previ al viatge.  
 

Signatura responsable i segell de l’entitat Data signatura 
 
Hakima Ouaarab Essadek                           Barcelona 30 de novembre de 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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Annex2 
 

 
 

      ENCUESTA PROYECTO VFRs POST-VIAJE 
 
 

 
IDEN (número de identificación del  caso):  No llenar por el encuestador. Lo 

llenará la  persona que introduce 
los datos en la base de datos 

CIP:       
  

 
NOMBRE:          
 

Confirmar los datos para 
asegurarnos que estamos 
hablando de la misma persona 

EDAD:   
 
SEXO:  Masculino    Femenino    
 
 
PAIS AL QUE HA VIAJADO     
 
 
FECHA DE REGRESO DEL VIAJE (dd/mm/aa).    
 
 
ENFERMO DURANTE EL VIAJE:  Si     No   
 
 
HOSPITALIZACIÓN DURANTE VIAJE:  Si   No   
 
 
SÍNTOMAS CLÍNICOS  DURANTE EL VIAJE )         
 
             
 
 
ENFERMO POST-VIAJE (15 DIAS POSTERIOR AL VIAJE):  Si    No  
 
 
HOSPITALIZACIÓN POST-VIAJE (15 DIAS POSTERIOR AL VIAJE): Si  No  
 
 
SÍNTOMAS CLÍNICOS  POST-VIAJE (15 DÍAS POST-VIAJE)       
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CUMPLIMIENTO DE LA QMP ANTIPALÚDICA DURANTE EL VIAJE:  Si    No  
 
 
CUMPLIMIENTO DE LA QMP ANTIPALÚDICA POST-VIAJE Si    No  
 
 
CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO DE LA QMP ANTIPALÚDICA DURANTE EL VIAJE 
 

Aparición de efectos secundarios.  
 
Pérdida de la medicación.   
 
No lo veía necesario por ausencia de mosquitos.  
 
Olvido de alguna dosis y posterior abandono.   
 
Otras causas.   

 
 
 
CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO DE LA QMP ANTIPALUDICA POST-VIAJE    (priorizar SOLO 
UNO, el que la persona considere más importante) 
 

Aparición de efectos secundarios.  
 
Pérdida de la medicación.   
 
No lo veía necesario porque no le picó ningún mosquito.   
 
Olvido de alguna dosis y posterior abandono.   
 
Mayor duración del viaje de la prevista y no acudió a la UMTSID a por nueva medicación.  
 
Otras causas.   

 
 
 
PRESENCIA DE EFECTOS SECUNDARIOS: )         
 
            
   
 
            
   
 
            
   
 
 
 

 
                                                              


