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Jornada d’Experiències i Necessitats en Participació Ciutadana en Salut. 
Organitza: Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS). 22 de maig 2009 

 

1.NOM DE L’ACTIVITAT O PROGRAMA : Projecte de prevenció del VIH/sida i 
altres infeccions de transmissió sexual amb població immigrant dut a terme a 
Andalusia, Madrid y Catalunya. 

2.GRUP DE POBLACIÓ A QUI VA DIRIGIT : immigrants. 

3.ES INICIATIVA DE : Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) i del Pla 
Nacional sobre la Sida. 

4.RESUM   

Emmarcament institucional/ educatiu 

El programa té caràcter supranacional i s’està desenvolupant a tres comunitats 
autònomes: Catalunya, Madrid i Andalusia. Seran responsables de l'execució 
del projecte les diferents delegacions de l'entitat (ABD) localitzades en 
cadascuna d'aquestes comunitats. 

És el tercer any que s’està portant a terme aquest projecte. 

El coordinador del programa està situat en la seu de l'entitat a Barcelona, que 
al seu torn és el responsable de l'Àrea de Pobresa i Inclusió. ABD participa 
activament en plataformes específiques de VIH/SIDA (Federació Catalana 
d'ONG’s de VIH/SIDA, RED2002, Comitè 1º de Desembre), motiu pel qual 
coneix i treballa en xarxa constantment amb les entitats d'aquest àmbit 
específic. Així mateix, des de l'any 2006 gestiona dins del SAIER (Servei 
d'Atenció a l'Immigrant i a l'Estranger Refugiat de l'Ajuntament de Barcelona). 

OBJECTIUS 

Generals 

Promoure estratègies de prevenció del VIH i ITS en la població immigrant, 
animar a fer-se la prova i fer conscient a la gent de la importància de la 
mateixa. 

Específics  

1. Proporcionar formació preventiva sobre VIH i altres ITS a través de 
formacions.  

2. Incrementar el coneixement de les poblacions immigrades sobre el 
funcionament dels diferents serveis d'atenció sociosanitaria.  

3. Conscienciar de la importància de fer-nos la proba de detecció d’anticossos. 
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4. Donar informació sobre la proba de detecció dels anticossos: en què 
consisteix, on ens la podem fer, què passa amb els resultats... 

5. Promoure actituds no discriminants cap a persones seropositives a partir de 
la difusió del material audiovisual realitzat.  

6. Incidir en la difusió comunitària a través de l'educació entre iguals i l'efecte 
bola de neu. 

Fonamentació 

Durant els últims anys, Espanya ha passat de ser un país d'emigrants a ser un 
país receptor d'immigració. L'actual situació dels diferents col·lectius immigrats 
comporta a un factor de vulnerabilitat que els situa en situació de risc pel que fa 
a la infecció per VIH/SIDA. S'entén per “població immigrant" un grup ampli i 
heterogeni, que inclou a diferents grups socials i demogràfics, entre ells aquells 
que no tenen condició de resident permanent (estrangers/as, refugiats/as i 
sol·licitants d'asil, immigrants temporals i intermitents), a persones amb un 
temps d'estada indeterminat i als que tenen una situació legal irregular.  

La mobilitat humana no és en si mateixa un factor de risc per a contraure el 
VIH/SIDA. En canvi, les situacions i possibles conductes adoptades durant el 
procés migratori, són les que es converteixen en factors que incrementen la 
vulnerabilitat i el risc d'infectar-se. 

L'experiència de la discriminació i l'aïllament físic/ emocional estan associats a 
una major vulnerabilitat de desenvolupar malalties psicològiques. L'exclusió 
social i la pobresa han contribuït a alimentar l'epidèmia de VIH/SIDA en el món, 
i la immigració té la capacitat de posar als individus en situació de major 
vulnerabilitat i experimentar la doble marginació per ésser VIH positiu 
immigrant.  

Així mateix, les infeccions de transmissió sexual (ITS) són un important 
problema de salut pública tant per la magnitud que arriba a nivell global, com 
per les seves complicacions i seqüeles si no es realitza un diagnòstic i 
tractament precoç. 

PROCEDIMENT 

Les formacions sobre VIH/SIDA i altres ITS s'estan realitzat a diferents recursos 
de l'entitat que tenen un índex de població immigrant elevat i en altres entitats 
que treballen directament amb aquesta població. Es crea un grup de formadors 
heterogeni a fi d'obtenir la participació de persones de diversos orígens i així 
poder cobrir les necessitats dels diferents col·lectius d'immigrants.  

Es prioritza la participació de persones provinents de:  
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-Àfrica (Subsahariana i Magrebina) -Europa de l'Est -Llatinoamèrica -Àsia (Xina 
i Pakistan)  

La formació dirigida al grup de referents comunitaris és impartida per dos 
educadors socials. El grup de formadors/es comunitaris es conforma per un 
total de 20 persones que reben una formació d'un total de 28 hores i 
s'estructura amb un contingut general dirigit als diferents referents comunitaris 
de cada col·lectiu d'immigrants. El curs s'organitza en 7 sessions de treball, 
cadascuna d'elles amb una durada de 4 hores. Les sessions es porten a terme 
en la seu de l'Associació Benestar i Desenvolupament pertanyent a cada 
Comunitat Autònoma (Madrid, Andalusia i Catalunya).  

Els continguts del programa són: la prevenció de la infecció, la proba, la 
sexualitat humana i el sexe, les infeccions de transmissió sexual, perspectiva 
de gènere, habilitats comunicatives, estratègies i mètodes educatius. El pla de 
formació inclou la planificació i elaboració dels tallers educatius amb cadascun 
dels referents comunitaris. Dins d’aquest pla de formació es té en compta 
l’elaboració d’un material audiovisual. 

Una vegada culminada aquesta formació, es desenvolupen els tallers educatius 
i dinàmiques dirigides a la població immigrant. Aquests tallers seran dirigits per 
la persona referent formadora, amb la col·laboració de l'educador social i 
voluntaris que ja estiguin inserits i participant en projectes relacionats a la 
temàtica del VIH/SIDA. Els participants són seleccionats pels propis 
professionals dels recursos que gestiona l'entitat i també pels referents 
comunitaris. El grup format intervé sobre la població immigrant a través de 
tallers educatius i dinàmiques que possibiliten la internalització de 
coneixements als participants. Es preveu la participació de 15 persones com a 
màxim en cada taller educatiu. S'utilitzen materials didàctics i en les llengües 
pròpies del grup, a fi d’utilitzar eines que permetin fer arribar la informació 
adaptada idiomàtica i culturalment als usuaris. La formació específica brindada 
al grup de referents comunitaris és remunerada, així com també l'assistència 
dels usuaris als diferents tallers educatius. 

Durant tot el procés de formacions i activitats educatives s’està realitzant un 
registre audiovisual mentre es treballen de forma grupal els continguts a 
abordar en el producte final audiovisual.  

Podeu veure el material creat als següents links: 
http://www.youtube.com/watch?v=5dZwxdwr2Zk 
http://www.youtube.com/watch?v=ntoz_HTH1Ak   El creat durant el 2008 està 
en procés d’avaluació. 

5.AUTORIA:  Aldana Menéndez, Marcela Coromina i Marcial Arredondo Rosas. 
Nom i cognoms: Marcela Coromina Gimferrer  
e.mail: mcoromina@abd-ong.org 
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