
Comissió VIH/SIDA  
i exclusió social 
 
 
MISSIÓ: 
Contribuir a la millora de la qualitat de vida, la 
integració i l’apoderament  de les persones 
afectades per VIH/Sida i que pateixen exclusió 
social mitjançant un anàlisi continuat de les seves 
necessitats i una millora del servi ofert per les 
entitats socials i per la xarxa pública de serveis 
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Presentació Abril 2012 
 
1. Entitats i serveis 
2. Dades xarxa 2011 
3. Síntesi del model i reptes de futur 
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1.Entitats i Serveis 
 



ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT 

Casa d’acollida per a persones  

afectades per VIH/SIDA 
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FITXA TÈCNICA 

• Nom entitat:  Associació Benestar i                        
   Desenvolupament 

• Nom recurs:  Casa d’acollida per a persones 
afectades per VIH/SIDA 

• Tipologia:   Pis de suport d’alta intensitat  

• Capacitat:   8 places 

• Ubicació:   Ciutat Vella. Ciutat de Barcelona. 

• Any posada marxa del recurs: 1993 
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Casa d’acollida per a persones afectades per VIH/SIDA 

• TRETS ESPECÍFICS 

-   En l'àmbit del VIH/SIDA es treballa 
la prevenció, sensibilització, 
counselling amb joves, població 
immigrant, consumidors de 
drogues i població en general.  

- L'entitat participa activament en 

diferents plataformes. 
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Casa d’acollida per a persones afectades per VIH/SIDA 

REFLEXIONS DES DE L’EXPERIÈNCIA 
 

• La convivència amb l'entorn més pròxim és molt 
positiva (comunitat de veïns, comerciants, etc). 

• Els usuaris tenen una participació activa en la 
dinàmica de funcionament del recurs. 

• Assolir una autonomia pròpia al passar d'una 
situació de marginalitat extrema a conviure en 
un espai en el qual es fomenta un tipus de 
convivència basat en el respecte i la confiança, és 
condició prèvia perquè l'individu pugui 
desenvolupar totes les seves potencialitats. 

• Ens trobem davant una escassesa de recursos 
residencials per a persones que es troben en 
consum actiu de drogues i posseeixen patologies 
associades. 

• Dificultats relacionades amb la reinserció social 
de les persones, l'accés a l'habitatge i la inserció 
en el mercat de treball, sobretot en persones 
que es troben en una situació administrativa 
irregular. 

• S'observa que la mitjana d'edat dels usuaris és 
cada vegada més elevada, degut bàsicament a la 
cronificació de la malaltia. 
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CÀRITAS-CENTRE SARA 
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FITXA TÈCNICA   

• Nom entitat:   Càritas diocesana de Barcelona 

• Nom recurs:   Centre SARA 

• Tipologia:    Llar-Residència 

• Capacitat:    15 Places (mixtes) 

• Ubicació:    Plaça Sant Salvador 15,  Sabadell 

 

• Any posada marxa del recurs: 1995 
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CENTRE SARA 

• TRETS ESPECÍFICS 

-  3 Pisos compartits per 
persones que han fet procés 
d’autonomia (10 Places) 

- Projecte TERRANOVA 
(inserció socio laboral en 
jardineria) 

- Participació en espais de 
ciutat (Consell de Salut, Taula 
Tercer Sector...) 
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CENTRE SARA 

• REFLEXIONS DES DE L’EXPERIÈNCIA 
 

- Atenció a un perfil complex en situació de 
molta vulnerabilitat (addiccions, salut 
mental, llaços afectius inexistents), que 
sovint únicament poden ser atesos des 
dels nostres centres. 

- Intervenció socioeducativa basada en el 
respecte i que potencia la participació 
individual i grupal dintre del marc de la 
convivència al centre. 

- Atenció des del vincle afectiu i la relació 
d’ajuda. Treball específic de contenció 
psicoemocional. 

- Reconeixement de la ciutat i el barri arrel 
del treball comunitari. Voluntariat del 
mateix entorn. 

- Vinculació amb els ex-usuaris. La família 
SARA.  
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FITXA TÈCNICA 

 

• Nom entitat:  Fundació Acollida i Esperança 

• Nom recurs:  Centre d’Acollida CAN BANÚS 

• Tipologia:   Llar residència 

• Capacitat:   25 

• Ubicació:   Badalona 

• Any posada marxa del recurs: 1996 
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TRETS ESPECÍFICS 

• Consultori odontològic per a 
persones amb VIH 

• Més de 15 anys d’experiència 

• Pisos de transició a la vida 
autónoma 

• Centre Especial de Treball 
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REFLEXIONS DES DE L’EXPERIÈNCIA 
 
• De la soledat al sentiment de 

pertinença a partir de la vida en 
ambient comunitari. Possibilita treball 
cap a l’autonomia.  
 

• Participació en tots els àmbits: 
assemblees (generals i de residents 
exclusivament), neteja, intendència,  
infraestructura...  

 
• Aprofitament  de tota la xarxa externa 

de recursos (formació, inserció, oci, 
lleure...) 
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FILLES DE LA CARITAT – LLAR DE PAU 
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FITXA TÈCNICA 

 

 

• Nom entitat: Companyia Filles de la Caritat 

• Nom recurs:  Llar de Pau 

• Tipologia:  Servei residencial d’estada 
limitada 

• Capacitat:  25 places 

• Ubicació:   Carrer Josep Jover, 2, Barcelona 

• Any posada marxa del recurs: 18.12.1991 
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LLAR DE PAU 

 
• TRETS ESPECÍFICS 
 Llar de Pau és un projecte d’integració 

social de la Companyia de les Filles de la 
Caritat, adreçat a dones malaltes i/o 
convalescents en situació d’exclusió 
social. 

 Llar de Pau promou i acompanya 
processos d’inclusió social mitjançant: 

 El servei residencial d’estada limitada 
per a dones afectades per l’VIH/Sida i 
altres malalties en procés de 
convalescència. 

 L’Espai d’Acollida i Capacitació (Centre de 
Dia). 
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LLAR DE PAU 

• Des dels seus inicis Llar de Pau ha 
experimentat canvis per tal de 
donar resposta a les necessitats de 
les dones ateses i a les exigències 
de les Administracions.  

• Progressiu deteriorament de l’estat 
general de les dones. Singularitat de 
la dona sense llar. 

• El 50 % tenen problemes 
d’addicions o alcoholisme. 

• Al voltant del 80 % presenten 
problemes psiquiàtrics o trastorns 
de la personalitat. 

• Dificultat en la derivació/sortida. 
• Malgrat tot hi ha processos 

significatius de millora i aconseguim 
gestionar una bona convivència. 
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REFLEXIONS DES DE L’EXPERIÈNCIA 
 



    PIS ACOLLIDA  

            



2 

 

 FITXA TÈCNICA 

 

 Nom entitat: Associació Antisida de Lleida 
 Nom recurs: Pis d’acollida Llar Frater Jove 
 Tipologia: Pis d’alta intensitat  
 Capacitat: 8 persones d’ambdós sexes 
 Ubicació: Situat en un barri de la ciutat de 

Lleida, en un bloc d’uns 100 habitatges. 
 Any posada marxa del recurs: 1993 
 



3 

 TRETS ESPECÍFICS ASSOCIACIÓ ANTISIDA LLEIDA 

TIPUS ENTITAT: té com a finalitat la informació, prevenció, 
assistència i defensa dels drets de les persones vih positives. 

 
PLA D’ACTUACIÓ DE L’ENTITAT: 
Emmarca 20 projectes que es troben en: 
 
- ÀMBIT SENSIBILITZACIÓ,PREVENCIÓ PROMOCIÓ SALUT  A LA 

COMUNITAT 
.Programes dirigits a diferents col·lectius: 
- Joves, adolescents 
- Pares i mares, agents educatius 
- Treballadors/es sexuals 
- Homosexuals 
- Població migrada 
- Població en general 
- ÀMBIT D’ATENCIÓ A PERSONES VIH + 
. Programes  dirigits cap a: 
- L’Atenció social, assessorament jurídic i suport a la vida 

autònoma 
- Foment per a la salut 
- Inserció laboral 
- Inserció social 
- ÀMBIT COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
- ÀMBIT DE PARTICIPACIÓ, TREBALL EN XARXA I VISIBILITZACIÓ 

DE L’ENTITAT 
 



ASSOCIACIÓ ANTISIDA LLEIDA 

REFLEXIÓ DES DE L’EXPERIÈNCIA 

 
 AL SER LA ÚNICA ENTITAT DEL TERRITORI LLEIDATÀ HA 

PERMÈS L’ESTABLIMENT D’UN TREBALL EN XARXA 
EFICIENT/EFICAÇ I UNA COORDINACIÓ CONTINUA AMB LES 
INSITITUCIONS PÚBLIQUES COM LES DEL TERCER SECTOR 

 

 NECESSITAT DE CONTINUAR FENT PREVENCIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ A LA COMUNITAT 

 

 ES CONTINUA LLUITANT PER COMBATRE L’ESTIGMA I LA 
DISCRIMINACIÓ CAP AL COL·LECTIU  

 

 CONTINUITAT D’OFERIR UNA ATENCIÓ INTEGRAL A LA 
PERSONA A TRAVÉS DELS SERVEIS QUE DISPOSA L’ENTITAT 
PER TAL D’AFAVORIR UNA MILLORA DE L’ESTAT BIO-PSICO-
SOCIAL A LA PERSONA SEROPOSITIVA 
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Centre d’Acollida CONVENT    
dels FRANCISCANS 
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FITXA TÈCNICA 

• Nom entitat: Fundació Acollida i Esperança 

• Nom recurs: Centre d’Acollida Convent dels               
Franciscans 

• Tipologia: Llar residència 

• Capacitat: 25 places 

• Ubicació: la Bisbal d’Empordà 

• Any posada marxa del recurs: 2003 
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Centre d’Acollida CONVENT 
 dels FRANCISCANS 

 

TRETS ESPECÍFICS: 
 

• Ubicat en un entorn rural del 
Baix Empordà. 

• Molt arrelat al poble. 

• Ambient familiar i proper. 

• Adaptat a persones 
discapacitades. 

• Acompanyament bio-psico-
social individualitzat. 
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Centre d’Acollida CONVENT  
dels FRANCISCANS 

 REFLEXIONS DES DE 
L’EXPERIÈNCIA: 

 

• Cal disposar d’un equip consolidat 
i estable de professionals. 

• Potenciar l’autonomia de les 
persones tan dins com fora del 
centre. 

• Imprescindible el treball en xarxa 
amb altres entitats i sector públic. 

• Necessitat de nous recursos per a 
persones amb gran deteriorament 
cognitiu. 
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Germanes de la Caritat de Santa Anna 

CSS Mare de Déu de la Salut 

Atenció residencial a persones amb VIH/SIDA  
en situació d’exclusió social 
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FITXA TÈCNICA 

• Nom entitat:  Germanes de la Caritat de Santa Anna 

• Nom recurs:  CSS Mare de Déu de la Salut 

• Tipologia:   Llar residència 

• Capacitat:   10 places, mixte 

• Ubicació:   Terrades (Alt Empordà) 

• Any posada marxa del recurs: 1999 
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CSS MARE DE DÉU DE LA SALUT 

• TRETS ESPECÍFICS 

• El nostre Centre va néixer per acollir i 
acompanyar a persones malaltes de la 
SIDA en la seva fase terminal. 
Actualment, degut a la cronificació de la 
malaltia, som una llar residència que 
acull persones amb un gran nivell de 
dependència, tant física, com cognitiva, 
econòmica, social, funcional, familiar i 
afectiva. 

• Actualment la comunitat està formada 
per 6 germanes que resideixen al mateix 
Centre. 
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CSS MARE DE DÉU DE LA SALUT 

• REFLEXIONS DES DE L’EXPERIÈNCIA 

 
• La valoració i el grau de satisfacció 

tant dels usuaris, com les seves 
famílies i el personal, és positiva. 
 

• Ens trobem amb una nombre cada 
vegada més elevat de persones en 
situació crònica, 

     amb estabilitat clínica, seqüeles           
     físiques, problemes socials i   
     quadres de demència que ens  
     obliguen a adaptar-nos a les  
     necessitats reals de les persones      
     ateses. 
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CSS MARE DE DÉU DE LA SALUT 

• REFLEXIONS DES DE L’EXPERIÈNCIA 

 
• Aquesta adaptació a les 

necessitats del usuaris ens fa 
treballar amb entitas d’altres 
sectors –com ara disminuits 
físics-sent una experiència 
positiva que millora la qualitat 
de vida de les persones que 
poden participar en aquest 
altres projectes 
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 Pis d’Acollida per a persones amb VIH 

* Servei gestionat des del 1989 
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FITXA TÈCNICA 

34 

• Nom entitat:   Fundació Mercè Fontanilles 

• Nom recurs:    Pis d’Acollida per a  persones amb  
      VIH/SIDA 

• Tipologia:       Pis amb suport 

• Capacitat:      5 places 

• Ubicació:      Avda Verge de Montserrat 117,4r.  
      Barcelona  

• Any posada marxa del recurs: 1989 
   

 



     TRETS ESPECÍFICS              

• Programació i seguiment d’objectius molt adaptada a les 
necessitats i ritmes de cada usuari en particular. 

• Utilització de recursos comunitaris normalitzats i externs 
• Intervenció socioeducativa directa 
• Implantació de tutories 
• Utilització de la dinàmica grupal 
• Protagonisme de l’usuari en el desenvolupament del procés. 
• Existència de pautes de convivència institucional que promouen 

actituds i valors vàlids per a la integració social. 
• Foment de l’autonomia i autodeterminació personal.  

Gestió d’acord amb el model de la ISO 
9001:2008 

Entitat certificada amb el número EC 
2647/06 
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• La persona és un ésser global amb 

components bio-psico-social-cultural i 
espirituals, indissociable del seu 
entorn, que té necessitats  i desitja 
satisfer-les per si mateixa.  
 

• Per això la gestió  de l’atenció i dels 
suports implica una actitud centrada  
en la persona, tant com individu com 
en relació amb el seu entorn i suposa 
passar d’una orientació bassada en el 
dèficit a una estratègia de millora. 

 
• Es treballa el concepte de qualitat de 

vida com a agent de canvi per la 
optimització de la persona. 
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     REFLEXIONS DES DE L’EXPERIÈNCIA  
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Creu Roja Tarragona- Casa d’acollida per persones 
afectades per VIH/Sida 
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FITXA TÈCNICA 

• Nom entitat:  CREU ROJA TARRAGONA 

• Nom recurs:  Casa d’acollida malalts de la sida 

• Tipologia:   Llar residència 

• Capacitat:   8 persones d’ambdós sexes 

• Ubicació:   Av. Andorra 61, 43002 Tarragona 

• Any posada marxa del recurs: 1.994 
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CASA D’ACOLLIDA PER PERSONES AFECTADES DE 
VIH/SIDA 

TRETS ESPECÍFICS 
 
• Abordem de manera integral el 

VIH/sida  gestionant  projectes de 
Prevenció, Ajut a domicili i Reducció 
de danys. 

• Treballem transversalment  amb els 
altres departaments de Creu Roja 
Tarragona (ocupació i formació, 
immigració, comunicació, 
voluntariat, joventut i gent gran)  

• Comptem com a valor afegit  amb la 
col·laboració del  voluntariat, tant 
intern com extern a la institució.  
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CASA D’ACOLLIDA CASA D’ACOLLIDA PER PERSONES 
AFECTADES DE VIH/SIDA 

 
REFLEXIÓ SOBRE L’EXPERIÈNCIA 
• Som l’únic recurs d’acollida  especialitzat 

per a persones amb VIH/sida a la 
província de Tarragona. 

• Treballem en xarxa amb els serveis i 
entitats de la ciutat,  de la província i de la 
resta de la Comunitat. 

• Donem a conèixer les nostres accions a les 
xarxes socials per ajudar a normalitzar  la 
situació dels nostres usuaris/es vers la 
societat. 

• Els usuaris/es formen part activa de la 
idiosincràsia que mou totes les accions 
que es desenvolupen a Creu Roja 
Tarragona. 

• Posem èmfasi en reforçar la part 
emocional que acompanyarà a aquestes 
persones en la seva reinserció social. 
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CASA D´ACOLLIDA CAL SALVADOR. Cardona  
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FITXA TÈCNICA 

• Nom entitat:  Casa d´acollida Cal Salvador 

• Nom recurs:  Cal Salvador 

• Tipologia:   pis alta intensitat 

• Capacitat:   11 places 

• Ubicació:   Cardona (Barcelona) 

• Any posada marxa del recurs:  2000 
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CAL SALVADOR 

• TRETS ESPECÍFICS 

 

• L‘Associació disposa de tres pisos 
per les persones que després de 
deixar el recurs no tenen on anar. 

• També hem signat un conveni de 
col·laboració amb l‘Ajuntament de 
Cardona per fer el manteniment 
de les zones enjardinades del 
poble.   
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CAL SALVADOR 

 

• REFLEXIÓ SOBRE L’EXPERIÈNCIA 

 

• Durant aquests anys hi ha hagut una 
bona integració en el poble, tant 
l´associació com els usuaris som ben 
rebuts i considerats per part dels 
veins i altres entitats. També rebem 
visites d´altres associacions i escoles 
de la vila i es fan algunes activitats 
junts. Hi ha algunes persones del 
poble que col.laboren com a 
voluntaris en el projecte. 
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ACTUAVALLES – PIS D’ACOLLIDA 
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FITXA TÈCNICA 

• Nom entitat: Actuavallès Actuem contra el vih/sida 

• Nom recurs: Pis d’Acollida d’Actuavallès 

• Tipologia: Recurs residencial alta intensitat 

• Capacitat: 5 places 

• Ubicació: Sabadell 

• Any posada marxa del recurs:  Any 2002 
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Pis d’Acollida d’Actuavallès 

Actuavallès treballa des de l’any 
1993 a les comarques del 
Vallès Oriental i Occidental. 

 

Actuavallès combina la tasca 
d’assistència a persones vih+ 
amb la de prevenció i 
promoció de la salut en 
col·lectius específics.  
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Pis d’Acollida d’Actuavallès 

• 7 anys atenent les 
necessitats bàsiques de 
persones vulnerables i 
depenents, en un intent de 
reestructuració profunda on 
l’objectiu final es restablir la 
seva autonomia.  

• La importància de consolidar 
els processos de superació 
de les addiccions. 
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3. Síntesi del model  
i reptes de futur 

 



 
 

MARC D’INTERVENCIÓ 
• FUNCIÓ D’ATENCIÓ BÀSICA A PERSONES 

AMB GRAN VULNERABILITAT SOCIAL O EN 
SITUACIÓ D’EXCLUSIÓ SOCIAL (drets a viure 
dignament, cobertura necessitats bàsiques i 
socials) 

 
• INTERVENCIONS CENTRADES EN 

L’ACOMPANYAMENT SOCIOEDUCATIU (Base 
de la intervenció, acompanyament de 
processos personals, inserció a la comunitat. 
– Acompanyament social 
– Acompanyament educatiu 
– Acompanyament terapèutic 
 

• ATENCIÓ ESPECIALITZADA EN LA REALITAT 
DE LA MALALTIA DEL VIH/SIDA (consciència 
de malaltia, educació per la salut, adherència 
al tto, suport visites i controls, prevenció 
secundària, elaboració del dol, 
acompanyament a la mort) 
 



59 

ENFOCAMENT DELS PROGRAMES 

• ATENCIÓ A LA PERSONA ( Cada 
persona és única i diferent. 
Individualització de les 
intervencions. Dimensions) 

• QUALITAT DE VIDA (Benestar 
emocional, relacions 
interpersonals, benestar material, 
desenvolupament personal, 
benestar físic, autodeterminació, 
inclusió social i drets) 

• EMPODERAMENT (processos 
d’integració, protagonisme de les 
persones en els seus processos). 
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PROGRAMES 
• PROGRAMA ACOLLIDA  
 - Procés de preadmissió: relació 

professionals derivadors, criteris admissió, 
informació al sol.licitant i entrevista pre-
ingrés)  

 - Procés d’acollida (integració i 
coneixement del centre, contracte 
assistencial, incorporació usuari xarxa 
sanitaria...) 

 
• PROGRAMA ATENCIÓ  

– PIA 
– Projecte socialització i adquissició 

hàbits socials 
– Projecte millora de convivència i 

resolució de conflictes 
– Projecte promoure estratègies per 

donar suport i implicació familia 
– Projecte Educació per la salut 
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PROGRAMES 

• PROGRAMA ALTA 
– Implicació familia o referents 
– Vinculació xarxa social i sanitaria 
– Possibilitat inserció laboral 
– Estudi autosuficiència econòmica 
– Recursos intermig 
 

• PROGRAMA COORDINACIÓ 
– Projecte participació usuaris 
– Dinàmiques per promoure i 

optimitzar el treball dels equips 
professionals 

– Establiment sistema de coordinació 
(entitats i organismes socials) 
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El Repte de l’Eficiència :  
La millor adaptació als canvis d’un entorn recessiu. 
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OBJECTIU d’Eficiència : 

 Atendre el màxim nombre de les de les sol·licituds, responent de forma àgil i flexible a les seves 
necessitats, sense haver de créixer, necessàriament ni en nombre de places ni tampoc en el volum de 
recursos emprats. 

 

Paràmetres quantitatius d’Eficiència: (recursos / unitats de servei) 

 1.- Mantenir nombre de places i ocupació. 

 2.- Mantenir volum pressupostari (creixement IPC) 

 3.- Augmentar altes programades (segons cada tipologia de places) 

 4.- Augmentar la rotació mitjana dels usuaris en l’ús de les places. 

 

Paràmetres qualitatius d’Eficiència: (avançar en un disseny de xarxa mes eficient en promoure el progrés o 
evitar el retrocés en les 8 dimensions de qualitat de vida). 

 1.- Implementar el SSVA per tancar un circuït d’atenció de mes flexibilitat  i agilitat adaptativa a les 
situacions d’entorn mes desfavorable.  

 2.- Promoure la Millora de la Coordinació entre Xarxes: Salut Mental, Drogues, Socio-sanitaris, Salut,  SS 
penitenciaris... Etc 

 3.- Col·laborar en  les millores del circuït d’accés.  

 4.- Consolidar i formalitzar les millores anticipant un futur marc d’acreditació.  

  



Contacte 

ecas@acciosocial.org 
www.acciosocial.org 

Via Laietana, 54 1er 
08003 Barcelona 

T. +34 932 682 222 
F. +34 933 100 483 

Comissió VIH/SIDA i exclusió social 
 
Entitats integrants: 
 
Associació Anti-Sida de Lleida, Associació Benestar i 
Desenvolupament, Actua Vallès, Casa d’acollida Cal Salvador, 
Caritas Diocesana de Barcelona, Creu Roja Tarragona, 
Fundació Acollida i Esperança, Fundació Mercè Fontanilles,  
Llar de Pau, Residència Terrades. 
 
 
 
 
 
 


