Interculturalitat en Salut i Educació

Memòria projecte 2019
Coneix-nos millor a: www.cartografiadeconeixements.org
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CARTOGRAFIA DE CONEIXEMENTS 2019
PER UN ABORDATGE INTERCULTURAL DE LA SALUT I L’EDUCACIÓ
ACCIONS
1 RECERCA I CREACIÓ DE MATERIALS
PEDAGÒGICS
5 FORMACIONS
5 PROCESSOS D’INTERVENCIÓ
COMUNITÀRIA
2 WORKSHOPS
CREACIÓ NOVA WEB DEL PROJECTE
INCIDÈNCIA SOCIAL I POLÍTICA

TREBALL EN XARXA
As. EAMISS
Fundació Ágape
As. Kalayaan Cultural
Federació Kalipi
Centre Filipí Tuluyang
Consulat Filipí
Amistad mujeres filipines
Ang Kabataan Organization
Centre islàmic Minhaj Ul Quran
Centre islàmic Faizane e Medina
As. Educativa Itaca
ICI Collblanc – La Torrassa
SATMI
Psiquiatria Transcultural Vall Hebron
SAPPIR, Sant Pere Claver
RETORNA. Recursos terapèutics
pel benestar comunitari
CAP Les Hortes
CAP Manso
Parc de Salut Mar

DIVERSITAT INTERNA
C.C Sortidor
C.C Albareda
Casal de Barri Folch i Torres
Centre Cívic Trinitat Vella
Casal Cívic Trinitat Vella
Ajuntament de Barcelona
Agència de Salut Pública de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Taules de salut mental dels diferents
districtes BCN

8 professionals CATALANES
4 professionals GITANES CATALANES
Professionals amb bagatges migratoris de:
8 PAKISTAN
3 MARROC
3 FILIPINES
2 BANGLADESH
1 MALI
1 CAMERUN
1 GAMBIA
2 SENEGAL
1 REPÚBLICA DOMINICANA
1 COLÒMBIA
2 ARGENTINA

Fundació Tot Raval
As. Diàlegs de Dona
Pla d’acollida Poble Sec per Tothom
As. Sociocultural La Formiga
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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 CREACIÓ DE MATERIALS PEDAGÒGICS
1.1 Educació

i Interculturalitat : “De l’escola etnocèntrica a comunitats educatives interculturals”
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1.1. RECERCA ANUAL ÀMBIT EDUCACIÓ
Temàtica de la recerca

De l’escola etnocèntrica a comunitats educatives interculturals

Entitats col·laboradores

ICI Collblanc- La Torrassa, Associació Educativa Itaca, CEAI

Treball de camp

41 adults grups focals / 60 adolescents grups diversitats identitàries

Calendari

Oct 2018 – Nov 2019

Territori

Barris de Collblanc i La Torrassa, Hospitalet de Llobregat

1.1.1 En què consisteix
Realització d’una recerca etnogràfica amb la comunitat dominicana per tal de conèixer i reconèixer la seva visió, coneixements i valoracions: creació d’espais de
debat i construcció col·lectiva de coneixement entorn a la concepció d’educació, estructura social i familiar, percepció de tracte en l’accés a serveis educatius,
etc. Es pretén prevenir la discriminació de les persones i comunitats afectades pel racisme en l’àmbit educatiu.
La recerca etnogràfica es complementa amb una recerca quantitativa realitzada mitjançant enquestes a professorat d’ambdós barris, aprofundint en les
percepcions de la comunitat educativa respecte a les relacions interculturals existents als centres.
Després d’una primera col·laboració l’any 2018 en àmbit de la salut, la col·laboració entre el CEAI i el projecte ICI (Intervenció Comunitària Intercultural) es
consolida optant a la convocatòria de subvencions de Interculturalitat i Acció Social 2018. Fruit d’aquesta concessió es treballa durant 14 mesos en el projecte
“De l’escola etnocèntrica a comunitats educatives interculturals”. Aquesta mateixa proposta és mereixedora del Premi a la Innovació Social 2018 de la
Fundació la Caixa, en la categoria de projectes en l’àmbit de la Interculturalitat.

1.1.2 Valoració
Es valora molt positivament la possibilitat de treballar en col·laboració amb el projecte ICI per la complementarietat de tasques i experteses que implica: ICI
assumint el treball de territori i acció comunitària abans, durant i després de la recerca; Cartografia de Coneixements assumint el treball de recerca i dotació de
continguts al marc teòric i metodològic d’intervenció.
Es valora molt positivament haver disposat de 14 mesos per la planificació, elaboració, redacció i difusió de la recerca, permetent una major profunditat de
continguts i una ampliació del radi d’abast dels grups focals.
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2. FORMACIÓ A PROFESSIONALS SANITARIS, SOCIALS i EDUCATIUS
2.1 Consum del shabú a la comunitat filipina (4h) – Professionals sanitaris i socials
2.2 Consum del shabú a la comunitat filipina (4h) – Parc Salut mar
2.3 Curs Immigració i Salut Mental (16h) – Associació AREP
2.4 Curs Educació i Interculturalitat (10h) – Professionals àmbit educatiu Collblanc

Ciutat Vella
– La

Torrassa
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Nº formacions impartides: 5
Nº total assistents: 137

Àmbit

Salut mental
/ emocional

Nº assistents

Hores
formació

Consum de shabú a la
comunitat filipina

55

4

Sala Ernest Lluch, Ciutat Vella

Jossie Rocafort / Rosa Cardús

8 (sobre 10)

Consum de shabú a la
comunitat filipina

17

4

Parc Salut Mar

Jossie Rocafort / Rosa Cardús

4,6 (sobre 5)

Wafae Moussaoui/ Jossie
Rocaforts / Úrsula Santa Cruz /
Lola Aparicio / Yolanda Osorio /
Rosa Cardús

3,8 (sobre 4)

Formació

Salut mental i Immigració

Educació

20

16

24

10

Interculturalitat i Educació

Lloc

Associació AREP

Torre Barrina
21

Docents

Joana Bou / Aisha El Mhassani /
Juana Peralta / Javier Traba /
Rosa Cardús

Mitjana
avaluació

3,2 (sobre 4)

10

2.1 En què consisteix
Generar espais formatius d’encontre intercultural, d’aprenentatge i debat, i de transmissió de coneixements entre les comunitat afectades pel racisme, els
agents de mediació i els equips de professionals dels àmbits sanitari, social i educatiu. Les formacions són centrals pel projecte, perquè representen els
moments de vertadera interacció positiva entre persones amb paradigmes culturals diferents, i el moment de màxima sensibilització i introducció del
paradigma intercultural i l’antirracisme.
Els/les mediador/es culturals amb diferents bagatges migratoris son docents de les sessions, i aquestes atorguen un espai especial al diàleg entre les parts.
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2.2 Territoris d’execució

Barris on Cartografia de Coneixements
treballa 2016-19
Districtes amb major índex
de població estrangera

BARCELONA:
El mapa mostra els barris (13) 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 prioritzen territoris on poder fer arribar les diferents formacions generades des del projecte, capacitant els professionals sanitaris i socials en
perspectiva i competències interculturals.
CARTOGRAFIA DE CONEIXEMENTS
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L’HOSPITALET DE LLOBREGAT:
Des de l’any 2017 Cartografia de Coneixements col·labora amb el projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) dels barris de Collblanc –
La Torrasa, a l’Hospitalet de Llobregat. El 2017 la recerca i les formacions es van centrar en l’àmbit de la Salut Intercultural, específicament en
“Malalties metabòliques en comunitat paquistanesa”. L’any 2019 s’han centrar en l’àmbit de l’Educació Intercultural, específicament en
l’experiència de la comunitat dominicana i el sistema educatiu públic.
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2.3 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.
Avaluació quantitativa i qualitativa: En el cas de formacions específiques que permeten més profunditat, com “Salut Mental i Immigració” (16 hores) i “Educació
i Interculturalitat” (10 hores), s’han realitzat qüestionaris on-line més complexes on s’integren preguntes obertes que permeten una aproximació qualitativa a les
percepcions de l’alumnat. Alhora, durant la última sessió es realitza una dinàmica avaluativa a través del debat i l’escolta de les valoracions dels assistents i dels
docents.

Avaluacions: Curs de consum de Shabú a la comunitat filipina. Ciutat Vella
Consideres que la facilitació de la Rosa
Cardús (CEAi) va ser adequada?

Consideres que la facilitació de la Jossie
Rocafort (EAMISS) va ser adequada?

Consideres que la formació va oferir
informació útil per a la teva pràctica?

La formació ha afavorit el coneixement
dels recursos que atenen la
problemàtica del consum?
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Avaluacions: Curs de consum de Shabú a la comunitat filipina. Parc Salut Mar.

5

4,6

4,6

4,8

4,6

4,5

4
3
2
1
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Avaluacions: Curs salut mental i immigració. Associació AREP.

T’ha semblat interessant la formació?

El temps dedicat a la formació t’ha semblat adequat?

Avaluació de les ponents, per sessió

Rosa Cardús
Interculturalitat

Wafae Moussoui
Salut mental al
Maghreb

Jossie Rocafort
Salut mental Filipines

Úrsula Santa Cruz
Descolonialitat,
interseccionalitat

Lola Aparicio
Psicologia i
Migracions

Yolanda Osorio
Casos pràctics
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En el cas que sí, en quin sentit millora la teva atenció a les persones que atens?
Tenir més present les seves fortaleses com a persona migrada.
Tenir en compte aspectes més concrets i aconseguir millorar el vincle amb la persona migrada.
Treballar des de l’empatia i l’assertivitat.
No imposar i escoltar. Entendre les diferents cultures i visions.
Presa de consciència de la realitat social, ampliació de la mirada sobre les realitats migratòries.
Disposar d’eines per comprendre i entendre l’altre.

Avaluacions: Cartografia de Coneixements, “De l’educació etnocèntrica a comunitats educatives interculturals”. Associació socioeducativa Itaca.

Respecte a la comunitat dominicana...entenc millor:

Valoració de les 5 sessions:

4,0

4

S.1: Persp. intercultural
S.2: Discriminació i persp.
interseccional

3,0

3,0

2,8

3,0

3

3,3

3,2
3

2,0

1,0

0,0

S.3: Desigualtats en educació i
gestió del conflicte

3,1
3

S.4: Visions de la com. Dominicana
S.5: Aplicació pràctica i avaluació

Gens - Molt

Avaluació

2,9

Les seves
necessitats

El seu contetx i
realitat

Com establir
relacions amb
infants o famílies

Entenc millor...

Com repensar
dinàmiques
plantejades per la
comunitat

2

1

0

Avaluació
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A partir dels coneixements adquirits, considero que necessito… (pots escollir més d'una opció)

Seguir formant-me per seguir millorant
Explorar noves metodologies/serveis/activitats per promoure la interculturalitat
Demanar assessoria per adaptar el servei a la metodologia intercultural
Promoure la participació de persones mediadores interculturals al meu àmbit laboral
Generar espais de trobada intercultural al meu àmbit laboral
No he adquirit gaires coneixements nous
Altres

2.4 Valoració
La valoració de les formacions és molt positiva. Es considera una activitat clau per a generar transformació social gràcies a la dotació de competències
interculturals als professionals públics (d’àmbit sanitari, educatiu i social), 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, amb l’objectiu de què la perspectiva intercultural sigui un prisma de treball comú i generalitzat tant en els àmbits d’atenció social
i ciutadana com en la planificació i execució de polítiques públiques.
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3. INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA
3.1 Pla de Salut Comunitària Intercultural al Poble Sec 2019-20
3.2 Estratègia d’intervenció comunitària i creació de materials de

prevenció del consum de Shabú: Creació i
dinamització de la campanya “Dejar el Shabú es pensar en ti y en los demás”
Salut mental:
3.3 Cos – Dolor: Somatització i salut emocional en dones migrades
Grup Ciutat Vella
Grup Trinitat Vella
3.4 Grups de suport emocional per a familiars de consumidors de Shabú
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3.1. PLA DE SALUT COMUNITÀRIA INTERCULTURAL AL POBLE SEC 2019-20: “COMPARTIM SALUT
ENTRE DONES DEL MÓN”

Entitats col·laboradores

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

Nº participants

XX (dada disponible al juny 2020)

Nº sessions

10

Lloc de realització

Oratori Faizane e Medina, CAP les Hortes, Casal Concòrdia, Centre Cívic El Sortidor.

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.
Personal implicat en l’acció: 24

Tallers realitzats: 10

Personal sanitari: 7
Responsables entitats: 5
Assistents als tallers: XX
Mediadores: 4
Coordinació: 1

4art TRIM 2019: 3
1er TRIM 2020: X
2on TRIM 2020: X

CARTOGRAFIA DE CONEIXEMENTS

16

3.1.1 En què consisteix
Generació i execució de Trobades de Salut Comunitària al Poble Sec, organitzats entre el personal sanitari del CAP Manso i CAP Les Hortes i les entitats del
teixit associatiu del barri (entitats de les comunitats amb bagatges culturals diversos). L’objectiu principal és treballar el vincle i l’apropament efectiu entre
persones amb bagatges migratoris i personal sanitari, generant espais d’interacció positiva. El temps d’intercanvi directe és més llarg que el de la consulta i
permet als sanitaris teixir relacions amb espais i persones de les comunitats fora del CAP.
L’any 2019 es modifica el calendari d’activitats: ja no segueix una estructura temporal anual sinó que s’adapta a la calendarització del curs escolar. Així, es
calendaritzen espais d’encontre des del setembre del 2019 al juny del 2020. Per aquest motiu la memòria només pot donar informació de les activitats
desenvolupades durant l’últim trimestre del 2019.

Aquesta acció es re-configura tenint en compte els principals resultats de l’avaluació de l’any 2018:
OBJECTIU 1: Espais de Sensibilització en salut en l’àmbit comunitari ! Es considera assolit
OBJECTIU 2: Espais d’intercanvi horitzontal amb poblacions d’altres orígens culturals que potenciïn la convivència intercultural
Es considera no assolit completament. Causes:
• Els tallers s’insereixen en espais formatius (classes de llengua en la seva majoria), espais que generen una expectativa de transferència vertical de
coneixements ! Es prioritza generar els encontres en horaris i espais que no es corresponguin 100% als espais de classe.
• Excés d’informació transmesa ! Les sessions es basen molt més en el debat/diàleg i l’intercanvi mutu.
• Es necessita més temps de tracte individualitzat entre persones i referents sanitaris, per resoldre dubtes personals i íntims ! es proposa destinar un
temps al final de cada sessió per si hi ha necessitat d’espai individualitzat, sempre en funció de la confiança general generada en el propi grup
OBJECTIU 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.
OBJECTIU 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) ! Es decideix seguir amb els grups
en els que hi ha més presència de persones residents al barri. Alhora, des del CAP també es realitza una difusió extra de l’espai de trobada per poder arribar a més
pacients.
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A part de les modificacions anteriors, cal mencionar que al Pla 2019-20:
•

Es prioritza seguir treballant només amb aquells grups que poden assegurar la continuïtat de les dones participants al llarg de tot el curs escolar
2019-20, per tal de generar un vincle i confiança més estables.

•

Es deixa de treballar amb grups masculins després d’avaluar les nombroses dificultats encarades durant el 2018. No es considera que un espai de
promoció i prevenció de la salut sigui prioritari pel col·lectiu d’homes paquistanesos de l’enitat Faizane e Medina.

•

Les professionals socials, sanitàries i les participants son totes dones. La pròpia evolució del projecte i les característiques sociodemogràfiques del
col·lectius participants estableixen un protagonisme únic de les dones. El títol de les sessions es consensua com: “Compartim salut entre dones del
món”.

•

Es pretén catalitzar l’experiència i els coneixements assolits durant 3 anys a la resta de membres dels equips sanitaris de Manso i Les Hortes,
més enllà de les professionals membres de les comissions de salut comunitària.

Es configuren els següents equips:

Entitat
Grup de Dones Anisa
(Pla Acollida Poble Sec per
tothom)
Grup de Dones
Oratori Faizane e Medina
Grup de Dones
As. La Formiga

Personal sanitari

Tema
taller 1

Tema
taller 2

Tema
taller 3

Pediatra CAP Les Hortes
Llevadora CAP Manso
Doctora i personal
administrativa CAP Manso
Infermera CAP Les Hortes
Pediatra i infermera
CAP Manso

Els processos
migratoris i les
seves
conseqüències
en la salut

XX

XX

Nº i gènere
assistents

País

Mediació

Lloc

T1: 7 D
T2: XX
T3: XX

Pakistan
Bangladesh
Índia
Filipines

Urdú
Bangla
Àrab

Casal
Concòrdia

T1: XX
T2: XX
T3: XX

Pakistan

Urdú

CAP Les
Hortes

Urdú
Bangla
Hindi

C.C Sortidor

T1: XX
T2: XX
T3: XX

Pakistan
Bangladesh
Índia
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3.1.2 Avaluacions
Aquest procés requereix dos tipus d’avaluació, que estarà disponible en la memòria de l’any 2020:
a. Una avaluació quantitativa realitzada a través de qüestionaris de satisfacció entregats a les persones beneficiàries al finalitzar cada taller.
b. Una avaluació qualitativa realitzada en reunions d’equip amb el personal sanitari, les referents de les entitats i les mediadores.

3.1.3 Valoració
Tot i trobar-nos en una fase inicial de desplegament del Pla 2019 – 20, valorem positivament haver destinat 6 mesos del 2019 a realitzar una bona avaluació
del Pla2018, permetent la reflexió i les modificacions necessàries en l’actualitat. Més que la quantitat, valorem la qualitat de crear un espai i una dinàmica
estable en la que veïns i veïnes considerin habitual i possible trobar espais d’intercanvi amb professionals de l’àmbit de la salut, i que els/les professionals
sanitaris considerin habitual responsabilitzar-se de dinamitzar espais de salut al territori.
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3.2. Estratègia d’intervenció comunitària i creació de materials de prevenció del consum de

Shabú: Creació i dinamització de la campanya “Dejar el Shabú es pensar en ti y en los demás”

Nº participants
Nº sessions comunitàries

CEAI, EAMISS, As. ÁGAPE, KALIPI, Kalayaan Cultural, Centre Cultural Filipino Tuluyang,
Parròquia de la Immaculada Concepció, Fundació Tot Raval, ASPB, Districte Ciutat Vella, Pla
de Barris Raval Sud – Gòtic Sud
50 persones
3

Lloc de realització

CEAI, Seu d’EAMISS

Equip executiu

Personal CEAI, EAMISS

Temàtiques

Prevenció de drogodependències, interculturalitat i salut, prevenció de l’estigma,
sensibilització social, campanya de comunicació pel canvi social.

Entitats col·laboradores

3.2.1 En què consisteix

CREACIÓ MATERIALS DIVULGATIUS des d’una vessant COMUNITÀRIA
La comunitat filipina [a través de les entitats que la conformen] s’implicada en el procés de creació
dels materials: son informats de manera personalitzada a l’inici del procés; es realitza una primera
trobada per consensuar materials i estratègies; es realitza una segona trobada en el moment del
llançament dels productes comunicatius. Es crea una pàgina de facebook, dinamitzada per EAMISS en
2 llengües (espanyol – tagàlog), on es publiquen paulatinament els diferents materials generats. Serveix
de plataforma interactiva on les persones beneficiàries poden escriure missatges i establir
comunicació en cas de necessitat.
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3.2.2 Productes comunicatius
Producte

Contingut / missatge

Pàgina
facebook

Plataforma de llançament dels productes comunicatius i
d’interacció

Tríptic

Sobre l’addicció
Repertori de centres i serveis

Vídeo Animació

Causes i conseqüències del consum
Orientació al tractament

Vídeo

Testimoni personal

Pòster

Pòster de la campanya per penjar a xarxes socials
en el moment del llançament

3.2.3 Valoració
La intervenció respon a les necessitats i priorització comunitàries i incorpora la participació de la comunitat filipina com a eix
principal. Les diferències en la visió del món i en les tradicions culturals fa que no totes les comunitats puguin respondre de la
mateixa manera a una intervenció que ha demostrat tenir èxit en la població general.
Per això a la intervenció es va cercar un alineament cultural adequat tenint en compte les creences, pràctiques culturals i realitats
socials del grup al que s’adreçaven.
La implicació de la comunitat es va cercar des de l’inici en totes les fases de la intervenció i totes les accions s’han fet en estreta
col·laboració amb la comunitat. El treball en xarxa de serveis i entitats ha fet possible el programa, facilitant la difusió entre la
població filipina. La valoració feta tant en el marc del grup de treball com en les formacions realitzades va ser molt positiva.
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3.3. “EL COS-DOLOR: SOMATITZACIÓ I SALUT EMOCIONAL EN DONES MIGRADES”
Edició Ciutat Vella

Edició Trinitat Vella

Entitats involucrades

CEAI, As. Retorna, Diàlegs de Dona

Nº participants

12 dones d’origen paquistanès, indi, bangladeshí

Nº sessions

11

Lloc de realització

Casal de Barri Folch i Torres

Equip executiu

2 terapeutes corporals, 1 mediadora Paquistanesa

Temàtiques

Expressió emocional, dol migratori, generació
vincles, auto-cures.

Entitats involucrades

CEAI, As. Retorna, Servei d’Interculturalitat de Sant
Andreu

Nº participants

16 dones d’origen paquistanès

Nº sessions

11

Lloc de realització

Centre Cívic Trinitat Vella, Casal Cívic Trinitat Vella

Equip executiu

2 terapeutes corporals, 1 mediadora
Paquistanesa, 1 noia per tenir cura dels infants
Expressió emocional, dol migratori, generació
vincles, auto-cures.

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

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.
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3.3.3 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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3.4. GRUPS D’ACOMPANYAMENT PER A FAMILIARS DE CONSUMIDORS DE SHABÚ
Entitats involucrades
Equip executiu
Nº participants
Nº sessions
Lloc de realització
Temàtiques

CEAI, EAMISS, Serveis Socials barri Raval, Serveis Socials de Poble Sec, EAIA
Ciutat Vella, EAIA Sants-Montjuïc, SIFE Raval, SIFE eixample.
1 terapeuta humanista, 1 mediadora Filipina, 1 supervisor terapèutic
especialitzat en addiccions
8 dones
6
Seu d’EAMISS
Expressió emocional, addiccions, aïllament, estigma, desconeixement dels
recursos, etc.

3.4.1 En què consisteix
Els grups d’acompanyament emocional per a persones filipines afectades indirectament pel consum de Shabú (familiars de drogodependents) son espais
intra-comunitaris que garanteixen 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. Son espais de suport emocional i assessorament, basats en el no-judici i l’escolta activa. Son facilitats per una
terapeuta i una mediadora cultural filipina, i compten amb la supervisió d’un terapeuta experimentat en el tractament d’addiccions

3.4.2 Valoració
El grup d’acompanyament emocional no ha comptat amb la participació/assistència esperada.
Causes del no funcionament:
Les dones participants consideren que la situació econòmica del nucli familiar és el factor prioritari que necessiten millorar per tal de resoldre els
problemes personals relacionats amb el consum. La obtenció d’una feina es prioritza a altres activitats que promocionen el benestar personal, com son
els grups terapèutics.
El fet de rebre un acompanyament terapèutic és una situació nova per a les dones assistents, i no es considera una necessitat. La persona en general es
creu capaç de resoldre la situació per ella mateixa.
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La poca disponibilitat horària de les participants implica molt poca assistència, tot i que les sessions s’han calendaritzat els divendres de 19h a 21h amb
la voluntat d’adaptació als horaris laborals extensius. Algunes opinen que seria millor realitzar les sessions en cap de setmana.
La xarxa de treball entre CEAI, EAMISS, SS i EAIA per aquesta activitat es demostra insuficient.
Les derivacions de Serveis Socials, EAIA i SIFES no han funcionat perquè l’assistència al grup és un compromís personal sense massa rellevància en el
Plà de Treball, i el control de tal compromís es verifica cada 6 mesos. No hi ha un contacte quotidià entre l’usuari/a i els/les professionals, fet que
implica que per recordar l’assistència s’hagi de recórrer a trucades telefòniques.

Es decideix no donar continuïtat a l’acció. Tot i així, el contacte entre el CEAI i EAMISS amb la comunitat filipina és constant i seguiran obertes les vies de
repensar noves formulacions.
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4. DIVULGACIÓ: Workshops sobre Sistemes de Salut Tradicionals
4.1 Perspectiva

de la salut i medicina integrativa des de la tradició religiosa Bassa de
Camerun – Espai Avinyó
4.2 Perspectiva de la salut i medicina integrativa des de la tradició religiosa Bassa de
Camerun – Casal de Barri Folch i Torres
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4.1. TAULA RODONA:
PERSPECTIVA DE LA SALUT I MEDICINA TRADICIONAL BASSA, CAMERUN

Entitats involucrades

CEAI, Programa BCN Interculturalitat, Espai Avinyó

Nº d’assistents

45 persones de públic

Lloc de realització

Espai Avinyó

Temàtica

Salut tradicional, pluralisme mèdic, perspectiva intercultural

4.1 En què consisteix
Taula Rodona i debat entorn a la temàtica: "Perspectiva de la salut i
medicina integrativa des de la tradició religiosa Bassa de Camerun”.
Aquest workshop és una aposta per introduir el concepte i la pràctica
del Pluralisme Mèdic a la nostra ciutat. La intenció és promoure el
coneixement i la interacció dels diferents sistemes mèdics, integrant la
Medicina Tradicional i Complementària amb la Medicina Científica com
a necessitat cultural i sanitària als països occidentals.
De la mà de persones rellevants en l'àmbit filosòfic, espiritual i social dels
seus respectius contextos, ens preguntem principalment: (I) què significa
gaudir d'una salut plena, (II) quines son les pràctiques medicinals i
terapèutiques de cada sistema, (III) com es concep la relació entre les
parts de l'organisme i el seu equilibri, (IV) quina és la relació socioterapèutica més beneficiosa pel pacient.
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Ponents:
1. Intervenció sobre medicina integral i sistema de salut tradicional / Dr. Mbombog Badjang, farmacèutic, savi tradicional i líder polític i religiós del poble Basa
de Camerun.
2. Traducció/ Rosa Cardús, Tècnica del Projecte Cartografia de Coneixements del Centre d’Estudis Africans.
3. Dinamitzador / Rafa Crespo, africanista i especialista en antropologia cultural.

4.2 Valoració
El projecte de Cartografia de Coneixements no elabora qüestionaris d’avaluació quantitatius per a les taules rodones i workshops que realitza, sinó que valora
l’interès dels assistents a nivell qualitatiu al final de cada sessió. Pel que fa aquesta sessió, la valoració va ser molt positiva i va quedar palesa la necessitat de
continuar treballant sobre aquesta temàtica.
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4.2 PERSPECTIVA DE LA SALUT I MEDICINA TRADICIONAL BASSA, CAMERUN
Entitats involucrades

CEAI, Programa BCN Interculturalitat, Centre Cívic Folch i Torres

Nº participants

26 persones de públic

Lloc de realització
Temàtica

Centre Cívic Folch i Torres
Salut mental i tradicional, pluralisme mèdic, perspectiva intercultural

4.1 En què consisteix
Taula Rodona i debat entorn a la temàtica: "Perspectiva de la salut i medicina
integrativa des de la tradició religiosa Bassa de Camerun”. Aquest workshop
és una aposta per introduir el concepte i la pràctica del pluralisme mèdic a la
nostra ciutat. La intenció és promoure el coneixement i la interacció dels
diferents sistemes mèdics, integrant la medicina tradicional i
complementària amb la medicina científica com a necessitat cultural i
sanitària als països occidentals.
Ponents:
1. Intervenció sobre medicina integral i sistema de salud tradicional / Dr.
Mbombog Badjang, farmacèutic, savi tradicional i líder polític i religiós del poble
Bassa de Camerun.
2. Traducció / Rosa Cardús, Técnica del Projecte Cartografia de Coneixements del Centre d’Estudis Africans.
3. Intervenció sobre pluralisme mèdic / Albert Farré, antropòleg i investigador del Centre d’Estudis Africans i Interculturals.

4.2 Valoració
La valoració és molt ja que tots els assistents valoren la sessió com a molt o bastant útil a l’hora d’ampliar els seus coneixements. Segons aquestes valoracions,
queda palesa la necessitat de continuar participant en sessions sobre altres paradigmes mèdics i de salut, particularment respecte a la salut mental, ja que la
major part dels assistents provenen d’aquest àmbit. Tot i això, les àrees a les quals han mostrat més interès són: la medicina comunitària; infeccions tropicals;
prevenció i promoció de la salut; salut i dona; cures pal.liatives i neurologia; maternitat.
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5. INCIDÈNCIA POLÍTICA
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5.1 Principals accions d’incidència social i política
A més de les accions concretes realitzades durant l’exercici 2019, existeix una tasca de relacions institucionals incidència social i política que es realitza de
manera continuada. L’any 2019 destaquem:
a) El plantejament i execució de la campanya social i comunitària “Dejar el Shabú es pensar en ti y en los demás”, de prevenció del consum de Shabú en la
comunitat filipina, realitzada en col·laboració amb el Districte de Ciutat Vella, l’Agència de Salut Pública de Barcelona i el Pla de Barris Raval SudGòtic Sud. Cartografia de Coneixements forma part de l’equip motor per al disseny i desplegament de tals accions, aportant l’expertesa en
Interculturalitat crítica en l’àmbit de la salut.
b) La presentació de la campanya “Dejar el Shabú es pensar en ti y en los demás” a la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat
de Catalunya, i el conseqüent compromís d’implicació per part d’aquesta administració en el desplegament de noves mesures per seguir realitzant
tasques de prevenció i equitat amb la comunitat filipina.
b) La participació activa en la comissió de professionals coordinada pel Consorci Sanitari amb l’objectiu de 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.
c) La presentació del projecte a les Taules de Salut dels diferents districtes de Barcelona, impulsades pel Departament de Salut de l’Ajuntament de
Barcelona. En aquestes presentacions s’ha socialitzat l’estratègia del projecte, posant èmfasi en la necessitat de potenciar l’abordatge intercultural de la
salut i la salut mental.
d) La participació activa en la subcomissió d’interculturalitat de la taula de Salut del Districte de Ciutat Vella (districte al que pertanyem com a
entitat), participant en el disseny i execució d’una formació de 15 hores sobre Salut Mental i Interculturalitat destinada als professionals de l’àmbit de la
salut de tot el Districte.
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6. PROFESSIONALS IMPLICADES EN EL PROJECTE
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Professionals implicades en el projecte. Diversitat en bagatge migratori i paradigmes culturals.
Nacionalitat professionals
Perú
Colòmbia
Argentina
Senegal
Gàmbia
Mali
Rep Dominicana
Marroc
Filipines
Bangladesh
Paquistan
Espanya
0

2

4

6

8

10

12

14

Treballen al projecte professionals sense bagatge migratori i professionals amb bagatges migratoris diferenciats, configurant una xarxa
inter-disciplinar on dialoguen diversos posicionaments i experiències:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 professionals de nacionalitat espanyola, 4 pertanyen al Poble Gitano
8 professionals amb bagatges migratoris de Pakistan
3 professionals amb bagatges migratoris de Marroc
3 professionals amb bagatges migratoris de Filipines
2 professionals amb bagatges migratoris de Senegal
2 professionals amb bagatges migratoris de Bangladesh
2 professionals amb bagatges migratoris de d’Argentina
1 professional amb bagatge migratori de Perú
1 professional amb bagatge migratori de Colòmbia
1 professional amb bagatge migratori de Gàmbia
1 professional amb bagatge migratori de Mali
1 professional amb bagatge migratori de República Dominicana
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CONCLUSIONS
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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 i l’educació requereixen 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 culturals i religioses, institucions, mediadors/es, professionals públics.
2. S’han iniciat noves accions de divulgació on es posen en valor coneixements de sistemes de salut tradicionals, prioritzant coneixements de l’Àfrica
Subsahariana pel propi bagatge i lligams de l’entitat amb diversos països de l’Àfrica Negra.
3. S’ha aconseguit provocar incidència política des de la campanya sobre el consum de Shabú a la Comunitat Filipina i les formacions sobre salut
mental i immigració.
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 amb més presència de la crítica i comentaris per suggerir canvis o millores.
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 4 anys generant materials pedagògics i les consegüents formacions que se’n deriven, el projecte necessita arribar a un número de professionals
major. Per realitzar-ho, cal 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 2020. 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 les persones i comunitats amb bagatges migratoris filipins, senegalesos, marroquins i paquistanesos, i també amb persones del Poble Gitano s’han iniciat
accions de recerca o intervenció social en l’àmbit de la salut mental i emocional, i en els tres últims casos interseccionant els eixos d’origen cultural i gènere
(salut emocional de dones paquistaneses, marroquines i gitanes). Creiem que és un àmbit necessari 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 i comunitats afectades pel
racisme. Son “malalties invisibles” i més esteses i corrents que les malalties fisiològiques.
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Ens pots trobar a:
www.cartografiadeconeixements.org
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