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VI Jornada d’abordatge social i de salut 

en persones migrades vulnerables 

 
 17 de juny del 2022.   

 
Ateneu Harmonia. C/ Sant Adrià, 20 (dins Fabra i Coats) 

 
 

08:30-08:45 Registre de participants 

08:45-09:10 Inauguració. Moderadora   

Vicenç Falcó Ferrer.  Cap de Servei del Departament de Malalties Infeccioses de l’Hospital   Vall 
d’Hebron. Director del Programa de Salut Internacional i Malalties 
Transmissibles de Vall d’Hebron- Drassanes. 

Iris Alarcón Belmonte. Metgessa de Família. Secretaria de la Junta Directiva de la CAMFiC.  

Núria Serre-Delcor. Coordinadora de l'activitat, metgessa adjunta de la Unitat de Malalties 
Tropicals i Salut Internacional de Vall d'Hebron-Drassanes i responsable 
de la línia de recerca en salut i immigració del PROSICS 

09:10-10:45 Mutilació genital femenina: una mirada interdisciplinar.  

Moderadors: Constanza Jacques (IDIAPJGol)  
Stella Evangelidou (VHIR).  

• "Mutilacions genitals femenines: Identitat, salut i drets humans”  

    Ponent: Adriana Rosa Kaplan Marcusan (UAB/ONG Wassu Gambia Kafo)  

• "Abordatge de la Mutilació genital femenina a l’atenció primària”  

    Ponents: Carme Saperas (ICS/COCOOPSI de CAMFiC) 

Rou Sánchez-Collado (ICS/COCOOPSI de CAMFiC))  

• "Entre dos mons”  

    Ponent: Apolonia Salomón Bisobe (UMTSI Vall d’Hebron-Drassanes-

VHIR/Plataforma Unitària d’ONG SIDA de Catalunya) 

10:45-11:15 Pausa cafè 

11:15-12:20 Cine fòrum: “els dies que no oblidarem” – film realitzat per un grup de joves migrats sols 

des de l’Àfrica en el marc de Cinema en curs. Eduvic. 

  Moderadors: Guadalupe García (Hospital Vall d’Hebron) 

Tófol Marqués (CEAR) 

  Ponents: Grup de joves migrats des de l’Àfrica 

Pep Garrido Montblanch 

Sergi López Martínez 
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12:20-13:30 Grups de Treball 

• "Joc de les cadires-Repàs d’aspectes concrets d’algunes malalties” (40 places) 

Es fa un repàs en format de joc-tertúlia de les malalties transmissibles i no transmissibles més 

freqüents en les persones migrants. 

   Ponents: Maria Espiau (UPIIP, Hospital Vall d’Hebron) 

Anna Jiménez (COCOOPSI)  

• "Els drets i els deures de les persones nou vingudes” (25 places) 

Es parlarà de quins són els drets i deures de les persones nouvingudes: salut, empadronament, 

escolarització, laboral, bancari, electoral... 

   Ponent: Gerard Català (Creu Roja) 

• "AcToVax4NAM” (30 places) 

AcToVax4NAM és un projecte europeu que té com a objectiu millorar la vacunació en persones 

nouvingudes al nostre país. Es divideix en dues parts. En la primera, us presentarem les 

barreres i possibles solucions proposades per diferents professionals que treballen amb 

població nouvinguda a Espanya. En una segona fase,  us convidem a participar en una prova 

pilot d’una activitat formativa desenvolupada des del projecte.  

   Ponents: Victoria López López (AcToVax4NAM-VHIR) 

Stella Evangelidou (AcToVax4NAM-VHIR)  

• "Competència cultural en l’àmbit social i sanitari” (40 places – 2 grups de 20) 

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 les seves 

característiques idiomàtiques i culturals, no poden ser adequadament ateses a la xarxa de salut 

mental convencional. Pretén ser un espai de debat en el qual es puguin comentar les possibles 

alternatives per optimitzar el treball amb els col·lectius més vulnerables (dones víctimes de 

tracte o de maltractament, menors no acompanyats, sol·licitants d’asil / refugiats ...).  

   Ponents: Francisco Collazos (Hospital Vall d’Hebron) 

Nadia Morales (Hospital Vall d’Hebron)  

13:40-14:00 Conclusions de la Jornada 

Martí Rovira (Creu Roja) 
Núria Serre-Delcor (Hospital Vall d’Hebron-PROSICS) 

 

Comitè organitzador: 

Martí Rovira (Creu Roja) 
Núria Serre-Delcor (Hospital Vall d’Hebron-PROSICS) 
Anna Jiménez (COCOOPSI) 
Maria Espiau (UPIIP, Hospital Vall d’Hebron) 
Guadalupe García (Hospital Vall d’Hebron) 
Constanza Jacques Aviñó (IDIAPJGol) 
Stella Evangelidou (AcToVax4NAM-VHIR) 
Tòfol Marqués (CEAR) 
Victoria López López (AcToVax4NAM-VHIR) 

 

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 

Inscripcions: http://w.camfic.cat/salutpersonesmigrades 
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Ponents, dinamitzadors i col·laboradors de la Jornada: 

Gerard Català i Calderon 

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Diplomat Superior en Criminologia per la 
Universitat de Barcelona (UB). Assessor jurídic del portal d’internet www.migrar.org  de la Fundació Creu Roja, des 
de l’any 2006 fins ara. Ponent sobre apatrídia i protecció internacional en els Cursos Generals d’Estrangeria realitzats 
a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de l’any 2006 fins ara i ponent del Curs d’Asil i Protecció 
internacional realitzats per la Fundació ACSAR des del 2008 fins a l’actualitat. Actualment referent i assessor jurídic 
del Programa de Protecció Internacional a Creu Roja a Barcelona, des del 2018. Assessor jurídic en matèria 
d’estrangeria al Servei d’Atenció a Refugiats i Immigrants de Creu Roja a Barcelona (SAIER), des de l’any 1999 fins 
al 2018. 

Francisco Collazos Sánchez  

Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) i Doctor en Medicina per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), especialista en Psiquiatria, treballa des de 2001 a l’Hospital Vall d'Hebron com 
coordinador del Programa de Psiquiatria Transcultural. Cap de l’Àrea de Salut Mental de l’Hospital Sant Rafael des 
de 2017. Professor associat del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la UAB.   

Maria Espiau Guarner  

Pediatra de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria de l’Hospital Vall d’Hebron i treballa 
al Centre de Salut internacional i Malalties transmissibles Drassanes-Vall d’Hebron. Doctora en Pediatria i màster 
en Infectologia pediàtrica per la UAB. Actualment, coordina el mòdul de Pediatria en Salut internacional del Programa 
de Cursos en Salud Internacional del PROSICS-Barcelona. 

Stella Evangelidou  

Psicòloga i doctora en Psiquiatria transcultural a la UAB i la Universitat  Harvard. Especialista en salut mental global 
i experta en intervencions comunitàries en salut mental per migrants/refugiats, minories i persones amb pocs 
recursos.  Actualment investigadora sènior del projecte  AcToVAX4NAM (projecte finançat per la Unió Europea).  

M. Guadalupe García Salgado  

Infermera diplomada a la UAB l'any 1985. Curs de  Salut Internacional PROSICS l'any 2017. Infermera al Centre de 
Salut Internacional i Malalties Transmissibles Drassanes -Vall d'Hebron i infermera col·laboradora en el projecte 
AcToVAX4NAM (projecte finançat  per la Unió Europea). 

Pep Garrido Montblanch  

Guionista, realitzador i productor. Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha 
dirigit diversos films, entre els quals destaquen el documental Bustamante Perkins (2013, premi del públic al Festival 
IN-EDIT de Cinema Documental Musical de Barcelona) i la ficció Sense sostre (2019), ambdós codirigits amb Xesc 
Cabot des de la productora Atiende Films, de la que és soci fundador. Actualment, prepara Tanit, el seu proper 
llargmetratge. Ha escrit guions tant per televisió com per a teatre i cinema, entre els quals destaquen Estocolm 
(Orestes Lara, 2002), Zulo (Carlos M. Ferrera, 2005) i La millor opció (Óscar Pérez, 2016), i el film de propera 
producció Desmontar un elefante (Aitor Echeverría). Pep Garrido té una llarga experiència com a monitor de joves, 
director de lleure i formador d'educadors. Imparteix classes de guió, dramatúrgia i direcció d’actors a l’Escola de 
Cinema de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra. Membre de l’associació A Bao A Qu i forma part de l’equip 
de Cinema en Curs des dels seus inicis, el 2005-2006. 

Grup de joves migrats des de l'Àfrica,  

D'entre 16 i 20 anys, tutelats i extutelats per l'Administració, residents en diversos serveis de la Direcció General 
d'Atenció a la Infància i Adolescència. Els joves durant els anys 2019 - 2020 van participar en el projecte Fotografia 
en Curs, de l'Associació A Bao A Qu, realitzant una exposició fotogràfica de panoràmiques de la ciutat de Barcelona. 
El curs 2020-21 la participació del grup va ser dins el marc del projecte Cinema en Curs, que va culminar amb la 
realització d'un curtmetratge concebut, rodat i muntat pels mateixos joves, en el qual narren part de la seva història 
en comú, els primers dies d'arribada a un centre en un país estranger. El film es va presentar a la Filmoteca de 
Catalunya.  

 
 
 

http://www.migrar.org/
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Constanza Jacques Aviñó  

Màster en Salut Pública i doctora en Antropologia Mèdica. Investigadora de l'IDIAPJGol, fa recerca en estudis amb 
metodologia qualitativa i metodologia mixta. Forma part del Grup de Recerca en Serveis d'Atenció Primària 
(GRenSSAP) i del grup de treball sobre determinants socials de la salut de la Societat Espanyola d’Epidemiologia, 
en la iniciativa d'immigració. Les seves línies de recerca es centren principalment en la participació pública en la 
recerca en salut, gènere, migracions i inequitats socials en salut.    

Anna Jiménez  Lozano   

Metgessa de família al CAP Adrià Marc Aureli de SAP Esquerre ICS de Barcelona ciutat. Va viure 6 anys a Panamà 
i va treballar 3 anys a l’Instituto Conmemorativo Gorgas en la línia de recerca de  Leishmaniosi cutània i malalties 
tropicals. És membre i secretària del grup de treball COCOOPSI de la Societat Catalana de Medicina Familiar i 
Comunitària (CAMFiC) i membre del grup de treball de salut internacional d’ AISBE SAP Esquerra. 

Adriana Rosa Kaplan Marcusan  

Directora de la Càtedra de Transferència del Coneixement a la UAB, professora al Departament d’Antropologia 
Social i Cultural i investigadora principal del Grup Interdisciplinari per a la Prevenció i l’Estudi de les Pràctiques 
Tradicionals Perjudicials (GIPE/PTP). La seva línia de recerca s’inicia l’any 1987 i es converteix en l’Observatori 
Transnacional per a la prevenció  i l’atenció de la Mutilació Genital Femenina (MGF), amb dues bases de recerca i 
transferència del coneixement: una a Espanya i l’altra a Gàmbia, a través de l’ONG Wassu Gambia Kafo. 

Victoria López López  

Infermera graduada a la Universitat de Cadis l’any 2015. Especialitzada en Atenció Primària l’any 2018. Màster en 
salut internacional i Cooperació a la UAB. Infermera en el Centre de Salut internacional i Malalties transmissibles 
Drassanes-Vall d’Hebron i investigadora junior en el projecte AcToVAX4NAM (projecte finançat per la Unió Europea). 

Sergi López Martínez  

Graduat en Turisme, Tècnic d'esquí alpí i mitja muntanya i Integrador i Educador Social. Graduat en Turisme per la 
UAB, dedicà una dècada al turisme d'esports i muntanya, realitzant activitats en el medi natural, especialment amb 
infància i adolescència. Dirigeix un Alberg/Casa de colònies situat al Pirineu Català. A  causa de la seva vocació per 
l'educació dels infants, especialment aquells que presenten més dificultats pels seus contextos socioculturals 
decideix redirigir la seva carrera cap a l'àmbit de l'educació social. Es trasllada a Barcelona i es diploma com a 
Integrador Social mentre treballa en un projecte amb adolescents d'un barri amb alts índex de conflictivitat social a 
St. Adrià del Besòs. Continua els estudis diplomant-se per la UOC com a Educador Social, alhora que desenvolupa 
la seva tasca professional al servei SPE Kirikú de la cooperativa social EDUVIC. 

Tòfol Marquès  

Treballador social per la Universitat de Lleida. Màster en Migracions Contemporànies a la Universitat de Barcelona 
(UB) i UAB. Experiència en projectes d'acollida humanitària per persones migrants i atenció a persones sol·licitants 
de protecció internacional, principalment a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Actualment, porta 
la direcció d'un centre residencial per a persones en situació de sensellarisme de Sant Joan de Deu Serveis Socials. 

Nadia Morales Gordillo  

Llicenciada en medicina per la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Especialista en Psiquiatria per 
l’Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente (INPRF-Mèxic). Postgrau en Violència de Gènere per  l’INPRF. 
Màster en Iniciació a la Investigació en Salut Mental per la UAB. Doctora en Psiquiatria per la UAB. Especialista en 
Prolongued Exposure Therapy and Emotional Reprocessing per la Universitat de Pensilvania, EEUU.  Des de fa 6 
anys investigadora clínica en el Programa de Psiquiatria Transcultural de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i  
actualment com a psiquiatre adjunta en l’Equip Guia Barcelona Nord i Dreta del Programa d’Abordatge Integral dels 
Casos de Salut Mental i Addiccions d’Elevada Complexitat (PAIcSaMAEC),  a l’Hospital Sant Rafael de les 
Germanes Hospitalàries. Té més de 10 anys d’experiència en  l'àrea de la  salut mental, psiquiatria transcultural i 
comunitària en poblacions vulnerables. 
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Martí Rovira  

Treballador social per la UB, ha dedicat tot la seva trajectòria professional a l’atenció i integració de persones 
migrants i refugiades. Ha treballat al SAIER i a diversos dispositius d’acollida de Creu Roja a tot Catalunya, així com 
en operatius d’emergència com el de la guerra siriana, l’actual crisi de refugiats ucraïnesos o l’arribada de pasteres 
a la frontera sud espanyola. Actualment referent autonòmic del programa d’asil i refugi de Creu Roja a Catalunya. 

Rou Sánchez-Collado  

Metgessa de família al CAP Olot nord. Referent de prevenció de la MGF a la Catalunya central fins al 2021. Autora 
del document Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l'àmbit de la salut a Catalunya Dossier tres: 
document operatiu de mutilació genital femenina. Membre del grup de treball COCOOPSi de CAMFiC.  

Carme Saperas Pérez  

Metgessa de família en el CAP Plana Lledó, màster en Salut Internacional de la UAB. Des de fa més de 6 anys 
treballa el tema de la MGF a l'atenció primària tant a consulta com a fora de la mateixa. Forma part de la taula local 
de prevenció de la mutilació genital femenina de Mollet i és referent de MGF i violència de gènere. Coordinadora del 
grup de treball COCOOPSi de CAMFiC. 

Apolonia  Salomón  Bisobe  

Graduada social diplomada per la UB. Agent comunitari de salut, mediadora intercultural i dinamitzadora comunitària 
que integra l’Equip de Salut Pública i Comunitària de la Unitat de Salut Internacional  i Malalties Infeccioses 
Drassanes-Vall d'Hebron. Membre de la Junta Directiva del Comitè 1r de desembre – Plataforma Unitària d’ONG 
Sida de Catalunya.  

Núria Serre Delcor  

Llicenciada en Medicina per la UAB l’any 1996. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Doctora en medicina 
per la UB. Responsable de la línia de recerca de salut i immigració del Programa de Salut Internacional de l’Institut 
Català de la Salut (PROSICS). Membre del Grup de treball COCOOPSi de CAMFiC. Actualment investigadora 
principal del projecte  AcToVAX4NAM (projecte finançat per la Unió Europea), metgessa adjunta de Centre de Salut 
internacional i Malalties transmissibles Drassanes-Vall d’Hebron i és directora dels Cursos de Salut Internacional del 
PROSICS. 

 


