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Casal del Mar; C/ Albareda, 1, Barcelona 08004

TALLER DE GÈNERO
En aquest taller abordarem les claus de la migració 
femenina des del punt de vista sanitari, a partir de les 
experiències de la ONG Salut entre cultures, organització 
que desenvolupa projectes en l’àmbit de la promoció de 
la salut amb població migrant. Proporcionarem elements 
teòrics i pràctics sobre les principals dificultats de les 
dones que migren en relació amb la seva salut, així com 
els diferents perfils i malalties més freqüents de la dona 
migrant en funció del seu lloc d’origen. El taller busca 
ser un espai de debat i intercanvi de bones pràctiques, 
abordant les estratègies que s’organitzen des de les 
organitzacions socials per incorporar la perspectiva 
de gènere en les seves activitats. Aula 3 Salut entre 
cultures, Cristina Arcas i Nacho Peña | 25 persones

CAFÈ AMB SALUT
En aquest taller, farem un repàs en format de joc-ter-
túlia de les malalties transmissibles i no transmis-
sibles més freqüents en els immigrants segons 
el país d’origen i ruta de migració. Sala anexa 
PROSICS, María Espiau COCOOPSI Ethel Sequeira | 25 
persones

TROBADA AMB EL experts-PROGRAMA DE SALUT 
MENTAL TRANSCULTURAL 
L’objectiu del taller és compartir l’experiència 
acumulada en el Programa de Psiquiatria Transcultural, 
un centre de referència a la ciutat de Barcelona en 
què són ateses aquelles persones que, per sobre 
característiques idiomàtiques i culturals, no poden 
ser adequadament ateses a la xarxa de salut mental 
convencional. El taller pretén ser un espai de debat 
interactiu en el qual es puguin comentar les possibles 
alternatives per optimitzar el treball amb els col·lectius 
més vulnerables (dones víctimes de tracta o de 
maltractament, menors no acompanyats, sol·licitants 
d’asil / Refugiats ...). Es discutirà el model d’intervenció 
entre professionals de les entitats d’acollida i els 
especialistes en salut mental, així com el paper que els 
agents comunitaris de salut podrien exercir en aquesta 
Proposta de coordinació. Aula 4 Hospital Vall d’Hebron,  
Dr. Francisco Collazos | 25 persones

REUNIÓ DE REFERENTS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
Aquesta activitat està destinada als referents de salut 
internacional de Barcelona ciutat i està coordinada 
pel Departament de Microbiologia de l’Hospital Vall 
d’Hebron juntament amb el grup de treball en salut 
internacional que es va formar al juliol 2017. Inclou 
diferents membres dels diferents serveis d’atenció 
primària de la ciutat de Barcelona (metges, infermeres, 
pediatres); l’equip de Direcció General de l’Atenció a 
la Infància (DGAIA), especialistes hospitalaris en salut 
internacional i el suport de la Direcció Assistencial 
d’Atenció Primària. El projecte MyHealth ha participat 
com assessor en tot el procés. L’objectiu principal 
d’aquest grup és millorar la qualitat en l’atenció 
sanitària dels immigrants que resideixen a Catalunya. 
Sala d’actes

*MINI-TALLERS
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Paco Collazos (Psiquiatria Transcultural HVH) • Jordi Gómez (SPIC/PROSICS) • 
Martí Rovira (Creu Roja) • Núria Serre (PROSICS/MyHealth/SEMTSI) • Nacho 
Peña/Martina Corral (Salud entre Culturas/Hospital Ramon y Cajal, Madrid) 
• Ethel Sequeira (COCOPSI) • Dolors Coll Martínez Carrasco (DGAIA) • Carlos 
Moreno Leguizamon (MyHealth/UG) • María Espiau (Pediatria PROSICS/Atenció 
Primària) • Núria Tornador (Hospital Castelló) • Inés Oliveira (MYHealth/PROSICS)

REGISTRE DELS PARTICIPANTS

INAUGURACIÓ

• Benito Almirante, director del Programa Especial de Malalties In-
feccioses, Vall d’Hebron-Drassanes. 
 
Aspectes psicosocials en els menors no acompanyats MENAS  
Moderador: Francisco Collazos, Programa psiquiatria transcultural HVH

Resum de la taula: aquesta taula abordarà el fenomen dels MENAS 
des de les seves necessitats de salut mental i el repte que plan-
teja treballar amb un col·lectiu amb unes necessitats psicosocials 
tan importants. Des d’una perspectiva de l’experiència de diferents 
recursos assistencials es presentarà el treball en diferents àmbits, 
tant amb els MENA que estan tutelats per DGAIA a CRAES o centres 
d’acollida; com amb els que han acabat en situació de carrer o els 
que estan ex-tutelats.

• Programa SATMI-Sant Joan de Déu. Lola Aparicio

• Centre Maria Feixa. Apip-ACAM. Anissa Ouaali

• Dar Chabaab. Fundació Sant Pere Claver. Alejandra Carrasco 
 
Eines per reduir les barreres sociosanitàries dels immigrants 
Moderador: Jordi Gómez (EspicTools / PROSICS)

Resum de la taula: durant aquesta taula es presentaran diferents ne-
cessitats o barreres en l’accés a la salut per als immigrants més vul-
nerables a Catalunya, així com possibles eines de treball que poden 
millorar la situació de salut d’aquells immigrants més vulnerables.

• Necessitats i solucions detectades en els immigrants recién   
  llegats. Proyecto MyHealth. Núria Serre / Rubén Moreno

• Recursos per a persones recién llegades LGTBI.  
  Projecte ACATHI. Rodrigo Araneda

• Solucions a les barreres de l’accés a la salut.  
  Pasucat. Carlos Losana

• Com millorar l’accés i la qualitat de l’atenció a la Salut de dones    
  treballadores sexuals i de dones possibles VTEH-FES. Creu Roja.   
  Maria Blasco

 
PAUSA CAFÈ

Distribució dels participants pels MINI-TALLERS*  

CONCLUSIONS DELS MINI-TALLERS*  
Moderadora: Núria Serre
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