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Document de l’Estratègia per a la salut sexual i reproductiva 
Grup de treball de les ITS





Equip de treball:

• Patricia Olalla (Agència Salut Pública de Barcelona)

• Lluís Espinosa (Consorci Sanitari de Barcelona)

• Astrid Francesch (ASSIR Muntanya)

• Beatriz Blanco - Georgina Lázaro - Natàlia Reina (Consell 
de la Joventut de Barcelona)

• Clara Santamaría (Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat, Ajuntament de Barcelona)

• Eli del Amo (ASSIR Mar. Parc de Salut Mar)

• Èlia Díez (Agència Salut Pública de Barcelona)

• Jordi Baroja - M. Paz Oliver (CJAS - APFCiB)

• Juanse Hernández (Grup Treball gTt - VIH)

• María Blasco - Ester Padrol (Creu Roja)

• Michael Meulbroek  (Hispanosida - Projecte dels noms)

• Mireia Alaberny (Referent ITS, ICS Barcelona)

• Montse Pineda (Creación Positiva)

• Ruben Mora (Stop Sida)

• Sílvia Magnani (Fundació Salut i Comunitat)

• Pilar Solanes (Departament de Salut, Ajuntament de 
Barcelona)

• Núria Espriu Tercero (Departament de Salut, Ajuntament 
de Barcelona)

• Núria Fustier García (consultoria) 

Aquest document ha estat elaborat en el marc de 
l’Estratègia de salut sexual i reproductiva pel Grup de 
Treball sobre les ITS coordinat per Lluís Espinosa i 
Patricia Olalla
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1 Introducció
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Aquest document és la síntesi del treball desenvolupat pel Grup de 
treball sobre les ITS/VIH.

La dinàmica de treball s’ha centrat en tres elements bàsics:

 Identificació de problemes o punts febles en la prevenció i atenció a 
les ITS/VIH

 Proposta d’objectius per afrontar els problemes

 Proposta d’accions específiques 
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Informació - comunicació

 La informació utilitzada en els missatges per a la promoció de la salut 
és, a vegades, contradictòria, tant en l’atenció individual com en 
accions generals.

 Manca de campanyes per promocionar la salut sexual i la prevenció 
de les ITS/VIH

Coordinació entre serveis assistencials i serveis comunitaris

 Dificultats en la coordinació entre ambdós tipus de serveis.

 Dèficit en la identificació de factors de vulnerabilitat per part del 
personal assistencial (hàbits sexuals, consums, violència…).

Diagnòstic i tractament precoç

 Retard en el diagnòstic de les ITS i del VIH

 Retard en el tractament de les ITS i del VIH

Monitoratge de la infecció de VIH

 Manca d’un model d’estimació de la població que viu amb la infecció 
per VIH a Barcelona 



Gràcia
Tel: 93 476 13 76

CJAS
c/ La Granja, 19 planta baixa

Gràcia
Tel: 93 415 10 00
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