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CARTOGRAFIA DE CONEIXEMENTS 2018, PER UN ABORDATGE INTERCULTURAL DE LA SALUT

ACCIONS
2 RECERQUES I CREACIÓ DE MATERIALS PEDAGÒGICS
8 FORMACIONS
3 PROCESSOS D’INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA
1 WORKSHOP
INCIDÈNCIA SOCIAL I POLÍTICA
WEB

TREBALL EN XARXA

DIVERSITAT INTERNA

Veus gitanes
As. gitana del Bon Pastor
EAMISS
Centre islàmic Minhaj Ul Quran
Centre islàmic Faizane e Medina
As. Cultural Hondureña
As. Dones Bangladesh - Catalunya

8 professionals CATALANES

ICI Collblanc – La Torrassa
Salut Internacional Drassanes – VH
SATMI
CAP Les Hortes
CAP Manso
CAP Marina
CAP Chafarinas
CAP Trinitat vella
CAP Bon pastor
CAP Besos
Xarxa Jove Trinitat Vella
Bona Voluntat en Acció
Casal Concòrdia
As. Sociocultural La Formiga

8 professionals PAQUISTANESES
4 professionals POBLE GITANO
3 professionals MARROQUINES
2 professionals FILIPINES
2 professionals BANGLADESHÍS
1 professional MALIEN
1 professional CAMERUNÈS
1 professional GAMBIANA
1 professional SENEGALÈS
1 professional DOMINICANA
1 professional COLOMBIANA
1 professional ARGENTÍ

C.C Sortidor
C.C Albareda
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1. RECERCA I CREACIÓ DE MATERIALS PEDAGÒGICS
Antigitanisme de gènere i salut emocional de les Kalís
De l’escola etnocèntrica a comunitats educatives interculturals

MEMÒRIA ACTIVITATS
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1. RECERCA I CREACIO DE MATERIALS PEDAGÒGICS
Antigitanisme de gènere i salut emocional de les Kalís
De l’escola etnocèntrica a comunitats educatives interculturals
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1.1. RECERCA ANUAL ÀMBIT SALUT

Temàtica de la recerca

Antigitanisme de gènere i salut emocional de les Kalís

Entitats col·laboradores

Veus Gitanes, As. Gitana del Bon Pastor, CEAI, CAP Bon Pastor, CAP
Besòs

Treball de camp

56 participants

Calendari

Juny-desembre 2018

Territori

Barri Bon Pastor, Barri Besòs

1.1.1 En què consisteix
Reivindicació dels coneixements de les comunitats culturalment diverses i de la figura del mediador/a cultural o agent comunitari/a de salut. Es realitzen
processos de recerca (grups focals i entrevistes) amb persones d’una mateixa comunitat cultural diversa: espais de debat i construcció col·lectiva de
coneixement entorn a la seva concepció de salut, l’estructura social i familiar en país d’origen, percepció de discriminació en l’accés a serveis sanitaris, etc.
Arrel de la demanda del CAP Bon Pastor es realitza una recerca-formació que contribueixi a millorar l’abordatge intercultural de la salut, mantenint la línia de
recerca i participació enfocada a la comunitat gitana. La temàtica escollida gira entorn de “L’estat de la salut mental i emocional de les dones a la
comunitat gitana”.
En consonància amb el paradigma intercultural com a mètode de treball del projecte, es decideix que la recerca sigui assumida íntegrament per entitats de
dones gitanes (que garanteixen el perfil acadèmic necessari per realitzar una recerca etnogràfica), i per tant la funció del CEAI es limita per primera vegada en
la història del projecte a la coordinació logística i econòmica (sense intervenir en els continguts).
En aquesta edició el barri del Besòs s’incorpora i la recerca es realitza a Bon Pastor, territori en el què ja es varen realitzar formacions i recerques l’any anterior,
i a Besòs-Maresme.

1.1.2 Valoració
L’experiència de treball amb entitats i persones del Poble Gitano mostra la necessitat de seguir treballant de la mà d’aquesta comunitat culturalment diversa i
autòctona, víctima de violència institucional i social sistemàtica i històrica. Es percep el conflicte existent amb la societat hegemònica, fruit en part de la noreparació institucional de les violències comeses vers aquesta comunitat. Des del projecte considerem la possibilitat de seguir treballant conjuntament sempre
des d’una col·laboració basada en la horitzontalitat i cedint els espais de creació de continguts i transmissió del coneixements sobre el poble gitanos a persones
pertanyent a tal grup.
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Valorem molt positivament la fórmula utilitzada i considerem que és l’objectiu a assolir en els treballs de recerca sempre i quan els recursos humans disponibles
de cada comunitat cultural ho permetin.
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1.2 RECERCA ANUAL ÀMBIT EDUCACIÓ

Temàtica de la recerca

De l’escola etnocèntrica a comunitats educatives
interculturals

Entitats col·laboradores

ICI Collblanc – La Torrassa, As. Educativa Itaca

Treball de camp

25 participants

Calendari

Octubre 2018 - octubre 2019

Territori

Barris de Collblanc i La Torrassa, Hospitalet de Llobregat

1.2.1 En què consisteix
S’inicia la recerca en l’àmbit educatiu amb aquesta acció, fruit de la demanda de l’ICI Collblanc – Torrassa, col·laborador del projecte des del 2017, any en què
vam realitzar una investigació en l’àmbit salut.
L’acció vol construir espais de trobada intercultural basats en la interacció positiva i l’intercanvi de pràctiques i coneixements entre la comunitat dominicana
(infants, joves i famílies) i professionals, principalment relacionats amb el món de l’educació. Des de les escoles ens ha compartit la necessitat de trobar espais
que ajudin al personal docent a reconèixer i entendre aquesta comunitat. A partir d’aquest coneixement l’objectiu és prevenir l’exclusió social d’aquesta població
a l’àmbit educatiu i, a la vegada, posar en valor els coneixements i maneres de fer que ens aporta.

1.2.2 Valoració
L’acció està en procés d’execució. Va iniciar l’octubre del 2018 i la data de finalització és l’octubre de 2019.
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2. FORMACIÓ A PROFESSIONALS SANITARIS I SOCIALS
Malalties metabòliques en la comunitat paquistanesa
Malalties metabòliques en la comunitat marroquina
Salut Mental i malestars en persones procedents de l’Àfrica Negra
Antigitanisme de gènere i salut emocional de les Kalís
Interculturalitat en l’àmbit social i de lleure
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Àmbit

Formació

Nº assistents

Malalties metabòliques
comunitat Paquistanesa

CAP Trinitat Vella: 22

Malalties metabòliques
comunitat Marroquina

CAP Marina: 26

Salut Mental i Malestars en
persones procedents de
l’Àfrica Subsahariana

SATMI: 30

Concepció de la salut mental
en societats africanes

Pati Llimona: 20

CAP Chafarinas: 43

Salut física

Salut mental
/ emocional

Antigitanisme de gènere i salut
emocional de les Kalís

Educació

Interculturalitat en l’àmbit
social i de lleure

nº formacions impartides: 8

CAP Bon Pastor: 23
CAP Besòs: 28
Xarxa Jove
Trinitat Vella: 22

Hores
formació

Mitjana
avaluació

Docents

4

Asma Khurshid / Tahir Rafi / Rosa Cardús

4

Wafae Moussaoui / Abdallah Denial /
Rosa Cardús

20

Albert Roca / Ababacar Thiakh / Isabel Osorio /
Fatou Secka / Iero N’diaye / Rosa Cardús

2,5

Isabel Osorio / Iero N’diaye

4,7 (sobre 5)
4,4 (sobre 5)
4,5 (sobre 5)

(no avaluat)

4

Patricia Caro / Noemi Fernández / Rosa Cardús

4

Adeeba Ashgar / Wafae Moussaoui / Youssef
Bouajaj /
Rosa Cardús

4,4 (sobre 5)
3 (sobre 5)
4,6 (sobre 5)

nº total assistents: 214

2.1 En què consisteix
Generar espais formatius d’encontre intercultural, d’aprenentatge i debat, i de transmissió de coneixements entre les comunitat culturalment diverses, els
agents de mediació i els equips sanitaris. Les formacions són centrals pel projecte, perquè representen els moments de vertadera interacció positiva entre
persones amb paradigmes culturals diferents.
Els/les mediador/es culturals de cada comunitat culturalment diversa son els docents de la sessió i l’equip sanitari és l’alumnat, tot i que les sessions son
dinàmiques i atorguen un espai especial al diàleg horitzontal entre ambdues parts.
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Barris on Cartografia de Coneixements
trabella 2016-18
Barris prioritaris per l’ASPB per l’índex
de desigualtats en salut
Districtes amb major índex
de població estrangera

El mapa mostra els barris (11) en
els
que
Cartografia
de
Coneixements
ha
impartit
formacions des de l’inici de la línia
de treball sobre Interculturalitat i
Salut, i es juxtaposa amb els
territoris considerats prioritaris
pels elevats índex de desigualtats en
salut (font: ASPB), i els districtes
amb un major percentatge de
població estrangera.
Es pretén prioritzar territoris on
poder fer arribar les diferents
formacions generades des del
projecte,
capacitant
els
professionals sanitaris i socials en
perspectiva
i
competències
interculturals.
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2.2 Avaluacions
Avaluació quantitativa: Al finalitzar cada formació els professionals beneficiaris omplen un qüestionari de satisfacció. S’utilitza un mateix model per les
formacions “estàndard” de quatre hores de duració. Aquí podeu veure els resultats de les formacions de 4h del 2018:

CAP BON PASTOR_Antigitanisme de gènere i salut emocional de
les dones Kalís
4,56

4,73

4,45

Patricia Caro

Noemi Fernández

Valoració general del curs

Facilitat d'exposició i anàlisis
Patricia Caro

3,79

3,57

2,71

Adequació dels continguts

2,43

Interès general

2,29

Adequació dels continguts

2,86

3,57

3,21

Aprofitament personal curs

Interès temàtiques

Interès general

Facilitat d'exposició i anàlisis

Adequació dels continguts

Interès general

Facilitat d'exposició i anàlisis

Adequació dels continguts

Aprofitament personal curs

Recerca en "focus groups"

Interès temàtiques

Intercanvi amb ponents

Valoració general del curs

2,69

4,10

4,00

3,21

Recerca en "focus groups"

4,27

Interès general

4,64

Intercanvi amb ponents

4,64

Facilitat d'exposició i anàlisis

4,78

4,73

CAP BESÒS: Antigitanisme de gènere i salut emocional de les
donesKalís

Rosa Cardús
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4,46

Valoració general del curs
4,62
4,62
4,54
4,62

Interès general

Valoració general del curs

Facilitat d'exposició i anàlisis

Asma Khurshid / Tahir Rafi

Abdallah Denial / Wafae
Moussaoui
Valoració general del curs

Interès general

4,53

Facilitat d'exposició i anàlisis

4,56

Adequació dels continguts

4,76

Valoració materials
pedagògics

4,41

Aprofitament personal curs

4,35

Recerca en "focus groups"

4,53

Intercanvi amb ponents

4,59

Interès temàtiques

4,41

Interès general

4,53

Facilitat d'exposició i anàlisis

4,44

Adequació dels continguts

Valoració materials
pedagògics

Aprofitament personal curs

Recerca en "focus groups"

Intercanvi amb ponents

Interès temàtiques

4,43

Adequació dels continguts

4,69

Valoració materials pedagògics

4,23

Aprofitament personal curs

Recerca en "focus groups"

4,46

Intercanvi amb ponents

Interès temàtiques

CAP CHAFARINAS_Malalties metabòliques en
comunitat paquistanesa
CAP TRINITAT VELLA_Malalties metabòliques
comunitat paquistanesa

4,95
4,75
4,84

4,65
4,53

Asma Khurshid / Tahir Rafi

CAP Marina_Malalties metabòliques en comunitat
marroquina
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Avaluació quantitativa i qualitativa: En el cas de formacions específiques que permeten més profunditat, com és el cas de “Salut Mental i Malestars en
persones procedents de l’Àfrica Subsahariana” (de 20 hores de duració), s’han realitzat qüestionaris on-line més complexos i on s’integren més preguntes
obertes que permeten una aproximació qualitativa a les percepcions dels assistents.
En aquest cas, també es va utilitzar un formulari abans d’iniciar el curs, amb l’objectiu de conèixer el perfil dels assistents i els seus coneixements previs sobre
la matèria per tal d’adaptar els continguts a les seves necessitats professionals.
Alhora, cal destacar també que durant la última sessió es va realitzar una dinàmica d’avaluació a través del debat i l’escolta de les valoracions dels assistents i
dels docents.

2.3 Valoració
La valoració de les formacions en general és molt positiva. Es considera una activitat clau per generar transformació social gràcies a la dotació de competències
interculturals als professionals públics (d’àmbit sanitari i social), professionals que son finalment les persones que realitzen l’atenció directa als col·lectius amb
diversos bagatges culturals i religiosos. Generar un canvi de mirada i una revisió crítica al propi marc de referència cultural és bàsic per treballar i disminuir el
racisme institucional i social, sigui aquest més o menys conscient.
Considerem imprescindible potenciar l’àmbit formatiu del projecte per tal d’augmentar el radi territorial i el nombre de professionals formats en interculturalitat i
antiracisme.
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3. INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA
Pla Anual de Salut Comunitària Intercultural al Poble Sec
Cos – Dolor: Somatització i salut emocional en dones migrades
Preparació de grups d’acompanyament a familiars de consumidors de Shabú
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3.1. PLA ANUAL DE SALUT COMUNITÀRIA INTERCULTURAL AL POBLE SEC

Entitats involucrades

CEAI, CAP Les Hortes, CAP Manso, Oratori Faizane e Medina, Associació sociocultural La Formiga, Bona
Voluntat en Acció, Casal Concòrdia, Associació Hondurenya, Pla de Desenvolupament comunitari de
Poble Sec, ASPB.

Nº participants

251

Nº sessions

13

Lloc de realització

Centre Cívic El Sortidor, Oratori Faizane e Medina, CAP les Hortes, Bona Voluntat en Acció, Casal
Concòrdia.

Equip executiu

Personal sanitari CAP Hortes i CAP Manso, responsables de les entitats involucrades, mediadors/es
paquistaneses, bangladeshís i marroquines.

Temàtiques

Estructura i funcionament bàsic del sistema de salut públic espanyol, drets universals d’accés a la salut,
hàbits saludables, salut sexual i reproductiva.

3.1.1 En què consisteix
Generació i execució d’un pla anual de Tallers de Salut Comunitària al Poble Sec, realitzats per personal sanitari del CAP Manso i CAP Les Hortes i entitats
del teixit associatiu del barri (entitats de les comunitats amb bagatges culturals diversos). Es tracta de consolidar el pla d’acció anual fruit de la demanda de
totes les parts implicades, així com de consolidar el vincle i l’apropament efectiu entre comunitats migrades i personal sanitari, aquesta vegada canviant la
direcció de l’apropament: és el personal mèdic qui es desplaça a les entitats comunitàries del barri.
Els Tallers de prevenció es realitzen dins l’àmbit comunitari, respectant les estructures organitzatives de cada comunitat, els lideratges i els referents
comunitaris. El temps d’intercanvi directe és molt més llarg que el de la consulta, i permet als sanitaris teixir relacions amb espais i persones de les comunitats
fora del CAP. L’intercanvi és horitzontal i es planteja com un espai on les persones migrades (grups mixtes i no mixtes depenent del cas) puguin plantejar
dubtes, dificultats, incomprensions, etc. al personal sanitari que després els atén als CAP.
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Personal implicat en l’acció: 24

Tallers realitzats: 13

Assistents tallers: 251

Personal sanitari: 13
Responsables entitats: 6
Mediadors/es: 4
Coordinació: 1

Entitat
Associació
Hondurenya

Doctora i Infermera
CAP Les Hortes

Grup de Dones Anisa
(Pla Acollida Poble Sec
per tothom)

Pediatra CAP Les
Hortes
Llevadora CAP Manso

Grup de Dones
Oratori Faizane e Medina

Doctora i infermera
pediatria CAP Manso

Grup de Dones
As. La Formiga

Pediatra i infermera
CAP Manso

Bona Voluntat en Acció

Homes
Oratori Faizane e Medina

Tema
taller 1

Personal sanitari

Dol migratori, hàbits
saludables

Estructura i
funcionament
sistema sanitari
públic.

Tema
taller 2
Hàbits
saludables

Tema
taller 3
X

Alimentació,
dieta
saludable

Ginecologia

Accés Universal a la
salut: drets i tràmits
Alimentació i
hàbits
saludables

Salut
sexual i
reproductiv
a de la
dona

Nº i gènere
assistents

País

Mediaci
ó

Lloc

T1: 50 H/D
T2: 50 H/D

Hondures

X

C.C Sortidor

T1: 7 D
T2: 13 D
T3: 14 D

Pakistan
Bangladesh
Índia
Filipines

Urdú
Bangla

Casal
Concòrdia

Urdú

CAP Les
Hortes

Urdú
Bangla
Hindi

C.C Sortidor

T1: 13 D
T2: 13 D
T3: 6 D

T1: 13 D
T2: 13 D
T3: 6 D

Doctora i
administrativa
CAP Manso

X

Doctor CAP Hortes
Infermer CAP Manso

No existeix un grup definit com a tal, i sorgeixen greus dificultats
per poder constituir-ne un i realitzar tallers. S’intenta realitzar el
taller en 2 ocasions i fracassa. Es realitzen nombroses reunions de
l’equip motor buscant estratègies.

Hàbits
saludables

T1: 35 H/D
T2: 18 D

Pakistan

Pakistan
Bangladesh
Índia

Pakistan
Marroc
Llatinoamèrica

Pakistan

Urdú
Bangla

Urdú

Bona
Voluntat en
Acció

Oratori
Faizane e
Medina
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3.1.2 Avaluacions
Aquest procés ha requerit dos tipus d’avaluació.
a. Una avaluació quantitativa realitzada a través de qüestionaris de satisfacció entregats a les persones beneficiàries al finalitzar cada taller. [A l’Annex
X “Memòria del procés comunitari a Poble Sec i dels tallers”, es poden consultar les gràfiques d’avaluació de cadascuna de les sessions].
El resultat de les enquestes és extremadament positiu, fet que per una banda pot indicar que els col·lectius amb bagatges culturals i religiosos diversos
valoren positivament l’esforç realitzat pels equips sanitaris i l’apropament als seus espais quotidians. No obstant, aquests resultats fan sospitar que l’efecte
de “desitjabilitat social” opera més del previst, fet que desacreditaria la fiabilitat d’aquest mètode avaluatiu (les persones beneficiàries no anotarien
respostes negatives segurament per respecte, educació, agraïment, etc.)
b. Una avaluació qualitativa realitzada en reunions d’equip amb el personal sanitari, els referents de les entitats i els mediadors. A través de
dinàmiques participatives i debat s’ha reflexionat sobre els aprenentatges adquirits durant el procés anual i les necessitats de millora de l’estratègia.

Consecució dels objectius que ens proposàvem
1. Espais de Sensibilització en salut en l’àmbit comunitari
Es considera assolit
2. Espais d’intercanvi horitzontal amb poblacions d’altres orígens culturals que potenciïn la convivència intercultural
Es considera no assolit. Causes:
• Els tallers s’insereixen en espais formatius (classes de llengua en la seva majoria), espais que ja generem una expectativa de
transferència vertical de coneixements
• Excés d’informació transmesa
• Poc temps pel debat
• Es troba a faltar més temps de tracte individualitzat entre persones i referents sanitaris, per resoldre dubtes personals i íntims.
3. Creació de xarxa de treball intercultural en l’àmbit de la salut: entitats del tercer sector, mediadors/es, persones de diferents orígens
culturals, personal sanitari
Es considera assolit i amb opcions de seguir creixent.
4. Relacions amb persones que siguin pacients dels centres de salut del barri
Assolit parcialment. Moltes de les persones participants estan al barri però no sempre hi viuen (no hi tenen el seu CAP de referència)
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En el personal sanitari

En les persones assistents als tallers

En la relació entre actors

Més reflexió sobre temes de prevenció en salut

S’han generat noves col·laboracions entre el servei de
pediatria de Les Hortes i el Casal Concòrdia

Canvi generat
Coneixement de tots els recursos i persones que mou
l’Associació Hondurenya al barri.
Coneixement de les inquietuds de les dones i de la seva
capacitat d’assessorament.
Coneixement dels espais amb població migrada del barri.
Més pràctica de la salut comunitària.

Espais per compartir dubtes de salut, ser escoltades,
assessorades.
Relació més oberta amb el personal sanitari
Visualització del CAP com un recurs obert més enllà
de la consulta

Hi ha una major aproximació entre tots els actors
implicats, però la relació és puntual, sense continuïtat.
S’obren portes a futures col·laboracions i vincles de
treball comunitari.
S’intercanvien pors i tabús sobre sexualitat femenina.

Es genera més confiança amb les persones que
assisteixen a vàries sessions.
Canvi NO generat
No s’ha catalitzat l’experiència als altres membres dels equips
sanitaris de Manso i Les Hortes: estendre els aprenentatges dels
membres de la comissió de salut comunitària, aprofundir els
vincles amb pacients del territori, etc.

Es generaria més canvi si les assistents tinguessin
continuïtat, i més confiança si es fessin més sessions

No es contacta amb dones pacients del CAP Manso
No es pot avaluar el canvi en salut
Es d’hora per veure canvis i generar comunicació
intercultural

3.1.3 Valoració
Valorem positivament el desplegament d’un pla anual de salut comunitària intercultural al Poble Sec. El treball durant el 2018 ens ha permès:
•
•
•
•

Identificar els actors de l’àmbit sanitari i de l’àmbit comunitari intercultural i implicar-los en la nova estratègia de salut comunitària intercultural (una estratègia que cal
consolidar i millorar de cara al 2019)
Crear 6 equips interculturals formats per professionals sanitaris, referents d’entitats comunitàries, mediadors/es i persones participants
Generar vincles i compartir coneixements entre persones amb diversos bagatges culturals i religiosos.
Potenciar la salut comunitària al barri, apropant la institució sanitària al territori.

És l’activitat del projecte que implica a més persones (275), i precisament per aquest volum de persones implicades, entitats i tallers, es fa evident que la tasca
del CEAI continua essent necessària per poder realitzar la coordinació, seguiment i avaluació de totes les activitats.

3.2. PROBA PILOT “EL COS-DOLOR: SOMATITZACIÓ I SALUT EMOCIONAL EN DONES MIGRADES”
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Entitats involucrades

CEAI, Oratori Faizane e Medina

Nº participants

18 dones d’origen paquistanès

Nº sessions

8

Lloc de realització

Centre Cívic Albareda

Equip executiu
Temàtiques

2 terapeutes corporals, 1 mediadora Paquistanesa, 1 noia per tenir
cura dels infants
Expressió emocional, dol migratori, generació vincles, auto-cures.
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3.2.1 En què consisteix
La salut mental en contextos de diversitat cultural i concretament amb persones que han realitzat un procés migratori es veu greument afectada, i
necessita de respostes i iniciatives que afavoreixin el seu restabliment des d’una mirada que tingui en compte durant tot el procés les especificitats
culturals i els sistemes de creences dels pacients.
Els Tallers de salut mental i corporal dirigits a dones paquistaneses volen tractar el “Cos-Dolor” que apareix després del procés migratori, i que
evidencia els processos de somatització de malestars relacionats amb el dol migratori.

OBJECTIU GENERAL: Oferir dispositius grupals adaptats a les condicions de gènere i identitat cultural, que tinguin en compte les dificultats
socio-afectives que viuen les dones migrades en contextos d’acollida. Adquirir nous hàbits de salut física, mental i emocional, basats en el
coneixement i valoració de la persona com a sistema hol·lístic.
DESENVOLUPAMENT DEL TALLER: Hem creat un pla metodològic específic pel treball emocional i corporal de cada una de les 8 sessions. El
primer dia, i per crear el recorregut terapèutic adequat a les necessitats del grup, es realitza un autodiagnòstic de les zones de dolor mitjançant
dinàmiques participatives d’Art-teràpia. El resultat és el següent mapa corporal:

ZONA DOLOR

NOMBRE
Cabeza

Cervicales

Cint. escapular

Espalda

n.ciático

Lumbares

Abdomen

Piernas (rod, tob)

Brazos (hombro,
codo, muñeca

Sakeena Sadaf

Espalda+cabeza+
cervicales+n.ciático
Abdomen (3 cesáreas,
estómago?)+cervicale
s+espalda
Piernas+cervicales
+cint. escap.

Shazida

Brazo+hombro

"Aqsa"
Zubaida Gohar

Lumbares+cint.escapular

Sumaira

Espalda+brazo+n.ciático

Nadia Shahbar

Cervicales+cint. escapular

Shameem

Brazo dcho+lumbares

Rabiya

Cervicales+cint. escap+ brazo dcho+piernas+pies

Nasira Zahid

Piernas+rodillas+espalda

Farhana Naqui

Rodilla+ tobillo dchos.

Safia Bibi

Shafqat Tariq

CARTOGRAFIA DE CONEIXEMENTS

20

3.2.2 Avaluacions
Al tractar-se d’un tema tan
subjectiu com la percepció del dolor
i els malestar tan psíquics com
corporals, hem utilitzat:

Debajo de cada enunciado, marque UNA casilla, la que mejor describe su salud HOY.

No tengo problemas para caminar
Tengo problemas leves para caminar
Tengo problemas moderados para caminar
Tengo problemas graves para caminar
No puedo caminar

•

•

Avaluació qualitativa,
realitzada durant la última
sessió del taller, obrint
cercle de paraula
Avaluació quantitativa
utilitzant un qüestionari
d’autopercepció de la pròpia
salut. Les participants el van
omplir la primera i última
sessió, per tenir una visió
evolutiva i de procés.

La mejor salud que

MOVILIDAD

!
!
!
!
!

usted se pueda
imaginar

100

•

Nos gustaría conocer lo buena o mala que es su salud HOY.

•

La escala está numerada del 0 al 100.

•

100 representa la mejor salud que usted se pueda imaginar.

95
90

AUTO-CUIDADO
No tengo problemas para lavarme o vestirme
Tengo problemas leves para lavarme o vestirme
Tengo problemas moderados para lavarme o vestirme
Tengo problemas graves para lavarme o vestirme
No puedo lavarme o vestirme

85

0 representa la peor salud que usted se pueda imaginar.

!
!
!
!
!

•

•

80

Marque con una X en la escala para indicar cuál es su estado
de salud HOY.

75

Ahora, en la casilla que encontrará a continuación escriba el

70

número que ha marcado en la escala.
65
60

ACTIVIDADES COTIDIANAS (Ej.: trabajar, estudiar, hacer las tareas
domésticas, actividades familiares o actividades durante el tiempo libre)
No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas
Tengo problemas leves para realizar mis actividades cotidianas
Tengo problemas moderados para realizar mis actividades cotidianas
Tengo problemas graves para realizar mis actividades cotidianas
No puedo realizar mis actividades cotidianas

55

!
!
!
!
!

50

SU SALUD HOY =

45
40
35

DOLOR / MALESTAR
No tengo dolor ni malestar
Tengo dolor o malestar leve
Tengo dolor o malestar moderado
Tengo dolor o malestar fuerte
Tengo dolor o malestar extremo

30

!
!
!
!
!

25
20
15
10

ANSIEDAD / DEPRESIÓN
No estoy ansioso ni deprimido
Estoy levemente ansioso o deprimido
Estoy moderadamente ansioso o deprimido
Estoy muy ansioso o deprimido
Estoy extremadamente ansioso o deprimido

!
!
!
!
!

5
0
La peor salud que
3
Spain (Spanish) v.2 © 2009 EuroQol Group. EQ-5D™ is a trade mark of the EuroQol Group

usted se pueda
imaginar

2
Spain (Spanish) v.2 © 2009 EuroQol Group. EQ-5D™ is a trade mark of the EuroQol Group

Qüestionari d’autoavaluació de l’estat de salut utilitzat
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Autoavaluació de l'evolució la pròpia salut
100
90
80
70
60
50
40
30

Abans taller
Després taller

20
10
0

3.2.3 Valoració
El resultat d’aquesta acció és un èxit tant per la percepció de millora del propi estat de salut que mostren les participants com per les demandes explícites que
les realitzen demanant donar continuïtat a aquesta activitat i a poder ser augmentant la periodicitat a dues sessions setmanals. Des del projecte
seguim creiem firmament en la necessitat de consolidar aquesta proba pilot com a activitat estable per a dones migrades.
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3.3. PREPARACIÓ DE GRUPS D’ACOMPANYAMENT PER A FAMILIARS DE CONSUMIDORS DE SHABÚ
Entitats involucrades

CEAI, EAMISS, Serveis Socials barri Raval, EAIA Ciutat Vella

Lloc de realització

Reunions a les diferents seus

Equip executiu
Temàtiques

1 terapeuta humanista, 1 mediadora Filipina, 1 supervisor terapèutic
especialitzat en addiccions
Expressió emocional, addiccions, aïllament, estigma, desconeixement
dels recursos, etc.

3.3.1 En què consisteix
Els grups d’acompanyament emocional per a persones filipines afectades indirectament pel consum de Shabú (familiars de drogodependents)
volen ser espais intra-comunitaris que garanteixin la confidencialitat, la confiança i la comprensió cultural de les lògiques que entren en joc quan una família
conviu amb una persona drogodependent. Son espais on poder-se expressar per socialitzar l’experiència, combatre el tabú cultural i suavitzar el malestar
emocional derivat de la tensió provocada per la drogodependència.
Durant l’any es realitzen reunions per dissenyar el funcionament d’aquests grups, explicar la futura obertura d’aquests espais socio-terapèutics a institucions
socials que podran derivar-hi usuaris propis (Serveis Socials del barri del Raval, EAIA, entitats comunitàries filipines), i generar l’equip social i terapèutic adequat
per l’execució de l’acció.
Es dissenyen els grups com espais de suport emocional i assessorament, basats en el no-judici i l’escolta activa. Seran facilitats per una terapeuta i una
mediadora cultural filipina, i prendran la forma de grups de suport entre iguals (i no tant grups pròpiament terapèutics). Es contacta també amb un terapeuta
experimentat en el tractament d’addiccions que realitzarà la tasca de Supervisió contínua a l’equip facilitador. Es busca també una xarxa de terapeutes que
podrien realitzar un seguiment individualitzat de casos en el cas que alguna persona ho requereixi fruit de l’assistència al grup.

3.3.2 Valoració
Es valora positivament el treball inicial de disseny dels grups, així com la construcció de xarxa amb institucions públiques i comunitat filipina.
Es valora negativament el poc pressupost aconseguit per la realització d’aquesta activitat, fet que impedeix donar regularitat al grup i que obliga a esperar a
obtenir més recursos abans de començar un grup d’acompanyament sense la garantia de sostenibilitat i regularitat. Urgeix la recerca de fons.
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4. WORKSHOP ANUAL DEL PROJECTE
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4.1. TAULA RODONA:
PERSPECTIVA INTERCULTURAL EN L’ABORDATGE DE LA SALUT MENTAL A BARCELONA
Entitats involucrades

CEAI, Programa SATMI, SAPPIR, Psiquiatria Transcultural de Vall
Hebron, Centre Cultural Islàmic Català, Cases Sufís de Catalunya

Nº participants

70 persones de públic

Lloc de realització

Espai Avinyó

Temàtica

Salut mental i immigració, perspectiva intercultural, pluralisme mèdic

4.1 En què consisteix
Taula Rodona i debat entorn a la temàtica: "Perspectiva
intercultural en l'abordatge de la salut mental a Barcelona".
Els objectius son (I) conèixer els serveis públics especialitzats en
el tractament de la salut mental des d’una perspectiva
intercultural; (II) donar veu a diferents associacions de col·lectius
amb bagatges migratoris que, des de l’àmbit comunitari, realitzen
tasques de prevenció i acompanyament a la salut mental dels
seus compatriotes; (III) establir ponts i vincles entre els citats
serveis públics i les associacions; (IV) generar debat social
respecte als dèficits i reptes que s’afronten en aquest àmbit.
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Ponents:
1. Atenció psicològica i psiquiàtrica en l’àmbit biomèdic / Programa de Psiquiatria Transcultural de la Vall d'Hebron: Mª Mar Ramos Gascón, psiquiatra
2. Intervencions psico-educatives amb menors no acompanyats / SAPPIR i centre Dar Chabab: Alejandra Carrasco Martín, trabajadora Social. Maria
Isabel Calvo Rubiales, psiquiatra
3. Intervenció psicològica i psiquiàtrica en l’àmbit comunitari / SATMI: Yolanda Osorio, psiquiatra
4. Intervenció psicosocial des de les comunitats culturalment diverses /
Associació Dahira Jazbul Xulob, Federació Cases Sufís de Catalunya: Ababacar Thiakh, historiador
Centre Cultural Islàmic de Catalunya: Wafae Moussaoui, psicòloga

4.2 Valoració
La valoració és molt positiva ja que l’interès de la Taula Rodona depassa totes les convocatòries de Workshops precedents del projecte: hi assisteixen 70
persones (límit d’aforament de la sala) i queden en llista d’espera 30 persones més.
Queda palesa la necessitat de generar més espais de trobada entorn d’aquesta temàtica, així com de potenciar el coneixement i el treball en xarxa entre
treballadors/es de l’àmbit social i de la salut mental. Queda també palesa la necessitat de disposar de serveis i professionals amb competències interculturals en
l’atenció primària i l’àmbit de la prevenció ja que els únics serveis a Barcelona son especialitzats i hi arriben pacients amb casos de trastorn mental agut via
derivació socio-sanitària.
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5. INCIDÈNCIA POLÍTICA
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5.1 En què consisteix
A més de les accions concretes realitzades durant l’exercici 2018, existeix una tasca de relacions institucionals incidència social i política que es realitza de
forma paral·lela i contínua.
La recerca sobre el “Consum de Shabú en població filipina al barri del Raval”, realitzada l’any 2017, finalitzava amb una sèrie de recomanacions i mesures
d’acció. En aquest sentit, el Districte de Ciutat Vella amb Pla de Barris Ciutat Vella han estat treballant en una estratègia social i comunitària per
fer front a aquesta problemàtica, que es desplegarà durant l’any 2019. Cartografia de Coneixements formarà part de la posada en marxa d’algunes
d’aquestes accions.
Per altra banda, el Consorci Sanitari ha convocat també una sèrie de reunions amb una comissió de professionals per definir l’estratègia sanitària
a adquirir davant els casos de consum de shabú existents a la ciutat. Cartografia de Coneixements participa activament també d’aquestes reunions.

5.2 Valoració
Un dels principals objectius dels processos de recerca és la incidència a les institucions per generar canvi social, i és una línia a impulsar en les altres
investigacions realitzades. La valorem molt positivament.
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CONCLUSIONS
CARTOGRAFIA DE CONEIXEMENTS

29

CONCLUSUINS LÍNIES d’ACCIÓ
1. Enfortiment del treball en xarxa i l’articulació entre agents per garantir l’abordatge intercultural de la salut.
Entenent que l’abordatge intercultural de la salut requereix la participació d’agents diversos i de diferents tipus d’activitats, el treball en xarxa iniciat durant els
anys 2016-17 s’enforteix. Des del CEAI entenem que l’estratègia definida, per realitzar-se efectivament com a estratègia i no com a accions puntuals, necessita
de la co-responsabilitat i participació activa d’entitats cultural i religioses, institucions, mediadors/es, professionals públics.
Hem teixit acords de col·laboració formal amb Veus Gitanes i el Projecte ICI Collblanc la Torrassa, hem mantingut el conveni de col·laboració amb Salut
Internacional Drassanes – VH, i hem enfortit els vincles de confiança amb les altres entitats participants.

2. S’han iniciat noves accions de recerca, formació i intervenció comunitària amb 3 nous grups culturals:
Persones de la regió de l’Àfrica Occidental (Curs SATMI) /El curs sobre “Salut mental i malestars en persones provinents de l’Àfrica Subsahariana” destaca
per la seva profunditat i el gran nivell qualitatiu de les sessions docents. Es pretén replicar-lo a Lleida, Tarragona i Alacant, i es busca finançament per generar
materials pedagògics que socialitzin el coneixement generat.
República Dominicana (Procés de recerca Hospitalet) / El procés de recerca en curs a Hospitalet de Llobregat se centra en la comunitat dominicana i la
seva vivència de l’acollida i recorregut escolar.
Hondures (Pla d’Intervenció Comunitària Intercultural de Poble Sec) / L’associació Cultural Social Arte Culinario de Honduras y Amigos en Catalunya és
col·laboradora activa del procés de salut comunitària intercultural del barri del Poble Sec i ha manifestat la voluntat de seguir participant-hi.

3. S’ha aconseguit provocar incidència política des de la recerca sobre el consum de Shabú a la Comunitat Filipina
Actualment s’estan creant plans d’acció socials, comunitaris i sanitaris des del Districte de Ciutat Vella i el Consorci Sanitari per fer front a la problemàtica. Un
dels principals objectius dels processos de recerca és la incidència a les institucions per generar canvi social, i és una línia a impulsar en les altres investigacions
realitzades.

4. S’ha avançat en la utilització de mètodes i indicadors d’avaluació però cal repensar fórmules específiques en funció del col·lectiu
beneficiari

Ens adonem que les enquestes de satisfacció donen resultats marcats per la “desitjabilitat social” sobretot quan els beneficiaris de l’acció son col·lectius que
pateixen discriminació social sistemàtica i que son beneficiaris de polítiques públiques més o menys assistencials. En aquests casos, els resultats de les
avaluacions han estat exageradament positius (en un 100%). La lectura d’aquests resultats té en compte, a més, la pertinència cultural a codis que poden
valorar de manera diversa la crítica. En canvi, quan els beneficiaris de l’acció son professionals occidentals (personal sanitari), les enquestes d’avaluació
ofereixen resultats més contrastats i diversos, amb més presència de la crítica i comentaris per suggerir canvis o millors.
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Aquest diferent ús d’un qüestionari d’avaluació reflexa doncs les relaciones de poder existents a la societat (només persones amb més privilegi
critiquen l’acció que han rebut) i les qüestions codificades culturalment que tenen a veure amb nocions com la crítica, l’agraïment, etc.

5. La xarxa d’abast territorial de les formacions és insuficient. Necessitat d’augmentar el radi d’abast
Després de 3 anys generant materials pedagògics i les consegüents formacions que se’n deriven, el projecte només tindrà sentit i efecte si l’abast col·lectiu a
professionals és major. Es necessita la implicació de les institucions públiques per poder donar formació a professionals sobre perspectiva i competències
interculturals. Aquesta constatació implica prioritzar l’àmbit de la formació i la intervenció comunitària en l’exercici 2019. Pel què fa a l’àmbit de la recerca, es
prioritza un tasca de difusió i socialització efectiva dels materials generats més que la creació de nous continguts.

6. S’ha iniciat una nova línia temàtica entorn a problemàtiques de salut mental i emocional
Amb comunitat filipina, subsahariana, paquistanesa i gitana s’han iniciat accions de recerca o intervenció social en l’àmbit de la salut mental i emocional, i en els
dos últims casos interseccionant els eixos d’origen cultural i gènere (salut emocional de dones paquistaneses i gitanes). Creiem que és un terreny fèrtil que ens
aboca a comprendre fenòmens com la somatització, el dol migratori, i les dinàmiques de discriminació racista, classista i patriarcal que afecten la salut de les
persones de comunitats amb bagatges culturals i religiosos diversos. Son “malalties invisibles” i més esteses i corrents que les malalties fisiològiques.
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