
nosaltres 
treballem 
amb respecte,
per la dignitat 
de tothom



Barcelonès
Bola de neu
Proporcionem formació sanitària a un grup de consumidors 
de drogues injectades que es troben a la presó, amb l’objec-
tiu que comparteixin els coneixements amb els seus iguals.

Local Robadors
Gestió del servei de l’Agència de Salut Pública de Barcelona a 
través del qual, donem resposta a les necessitats de consumi-
dors i consumidores de drogues, hi mantenim contacte sani-
tari i socioeducatiu i promovem la reducció de riscos i danys, 
afavorint conductes higièniques d’autovenopunció i de protec-
ció davant de malalties infeccioses associades al consum.
Les activitats que acull l’espai són intercanvi de xeringues i 
de material de venopunció, acompanyament i derivació a 
serveis d’atenció sanitària i social estructurada, provisió de 
cures, atenció sanitària i assistència d’urgències, vacunació, 
detecció de malalties infeccioses, tallers d’educació sani-
tària, formació en sobredosis i activitats per la integració 
social i laboral.

Adhesió
El programa d’adherència als tractaments antiretrovirals 
s’adreça a persones amb VIH i en situació de vulnerabilitat 
sociosanitària, per tal que iniciïn i/o segueixin una pauta de 
medicació adequada. L’acció s’emmarca en una estratègia 
de millora de la salut i de la situació social.

Espai d’estrangeria
Acompanyem consumidores de drogues d’altres cultures 
que, en moltes ocasions, desconeixen la llengua i tenen 
grans dificultats per accedir als recursos socials, sanitaris 
i legals. L’objectiu és dotar-les d’eines i estratègies per pre-
venir riscos associats al consum i convertir-les en agents de 
salut per actuar en l’entorn.

Actuació comunitària
Per tal de reduir l’impacte i els conflictes lligats a la presèn-
cia de consumidors i consumidores de drogues al carrer, 
desenvolupem un treball de contacte amb el medi social i 
de sensibilització per la no discriminació i el respecte. 

Un equip de professionals es desplaça per les zones que les 
persones consumidores freqüenten, per contactar-hi, apro-
par-les als recursos socials i sanitaris i motivar-les a iniciar 
canvis curosos amb la pròpia salut. També les formem en 
educació sanitària, proporcionem material de venopunció i 
recollim l’utilitzat per minimitzar la transmissió de malal-
ties infeccioses com el VIH i l’hepatitis.

La lliga de futbol
Posar en valor l’esforç, el compromís, el respecte a la resta 
de persones i a les normes,  tenir cura de la pròpia salut i 
la capacitat relacional fan de la lliga de futbol, organitzada 
en col·laboració amb altres entitats, una activitat motiva-
cional emmarcada en el treball de reducció de danys entre 
consumidors de drogues.

Àmbit dona
Espai adreçat a dones i transsexuals que realitzen treball 
sexual on proporcionem atenció integral a la salut, física, 
psicològica i social, des d’una perspectiva de reducció de 
danys i posant l’accent en la salut sexual i reproductiva. Al-
hora, és un lloc de trobada que enforteix l’ajuda mútua en-
tre les dones i la defensa dels drets humans i de ciutadania.

Programa mòbil nocturn
L’apropament a dones i transsexuals que exerceixen treball 
sexual a diverses zones de Barcelona es caracteritza per te-
nir lloc en entorns dinàmics, per la qual cosa, les formes de 
treball han de ser flexibles. És la manera d’adaptar-nos a la 
mobilitat, a les necessitats emergents i a les dificultats que 
van apareixent. En el contacte amb les treballadores sexuals, 
ens preocupem de detectar consums problemàtics de dro-
gues i alcohol, facilitem materials de prevenció i posem a 
l’abast coneixements d’educació sanitària sobre l’hepatitis 
B i A, la sida, malalties de transmissió sexual i sobredosis. 
També els proporcionem informació i assessorament sobre 
tractaments i recursos per persones amb drogodependèn-
cia, la prova del VIH, de la sífilis i el test d’embaràs.

Àmbit home
Facilitem a homes que exerceixen treball sexual informació, 
material preventiu, habilitats per la cura i manteniment de 
la seva salut sexual, així com l’accés a recursos socials, sanita-
ris i jurídics.
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A més dels apropaments directes, 
aconseguim ampliar la cobertura del 
programa a través d’internet,  una via 
que ens permet contactar amb una po-
blació de treballadors sexuals que no 
arriba a les entitats socials.

webcliente.com
La pàgina www.webcliente.com és el 
canal per adreçar-nos a les persones 
que demanen serveis sexuals de paga-
ment a dones, homes i persones trans-
sexuals, amb l’objectiu de posar-los 
a l’abast informació contrastada per 
promocionar la salut sexual. La pàgina 
disposa d’un servei interactiu i tota la 
informació és confidencial.

Àmbit inserció
Conscients de les necessitats específiques 
de les persones que han estat consumi-
dores de drogues i de les que viuen amb 
VIH en situació d’exclusió social, desen-
volupem un programa per què assolei-
xin les condicions d’accés als dispositius 
d’inserció sociolaboral generals.
Es gestionen ajudes de PIRMI, es realitza 
orientació laboral i itineraris d’inserció 
fer facilitar l’accés al món laboral. També 
es realitzen nombrosos tallers formatius 
i activitats motivacionals que afavoreixen 
l’èxit progressiu del procés. Com ara el 
cas d’EcoacT, una experiència de teatre
social per sensibilitzar en el consum res-
ponsable i el reciclatge, i de Passejant-
nos, un voluntariat a la gossera (CAAC) 
que vol contribuir també a la cura dels 
animals.

Habitatge +
Proporcionem un habitatge compartit 
a persones que viuen amb VIH, a més 
de suport psicològic, sanitari i social 
per afavorir-ne l’autonomia. 

Patchwork
Facilitem que dones migrades, soles i/o 
amb fills/es a càrrec, visquin en un ha-
bitatge compartit, alhora que els pro-
porcionem suport educatiu, psicològic 
i social per promoure’n la plena auto-
nomia.

Centre alternatiu de diagnòstic 
i assessorament de la prova del 
VIH
Facilitem la prova ràpida i convencio-
nal del VIH i la sífilis a les persones vin-
culades als diferents programes.

Baix 
Llobregat
Intercanvi de xeringues
Unitats mòbils de reducció de riscos 
treballen a les zones més freqüenta-
des per persones consumidores de 
drogues, principalment injectades, 
amb l’objectiu de prevenir infeccions 
de VIH, hepatitis i altres malalties de 
transmissió sexual.
També realitzem proves de detecció del 
VIH, l’hepatitis B i la sífilis, facilitem la 
vacuna contra l’hepatitis B, apropem 
les persones als recursos sociosanitaris 
i els posem a l’abast serveis motivacio-
nals que afavoreixen la disminució o 
l’abstenció del consum.
En paral·lel, actuem amb la comuni-
tat per reduir l’impacte del consum de 
drogues en l’entorn social.

Programa carretera
Apropem recursos sociosanitaris, edu-

catius i estratègies d’apoderament a 
les dones que realitzen treball sexual en 
diverses zones del Baix Llobregat. Quan 
és necessari, fem de pont entre les do-
nes i serveis, institucions i entitats que 
els permetran millorar les condicions 
bàsiques de vida, com l’habitatge i la 
salut, i accedir als recursos de la xarxa 
d’atenció normalitzada.

Maresme
Àmbit Maresme
Donem resposta a les necessitats psico-
lògiques i sociolaborals de les persones 
seropositives i de les seves famílies, al-
hora que treballem amb la comunitat 
per disminuir l’impacte del VIH, for-
mant agents de salut que sensibilitzen 
els seus iguals i arriben a poblacions 
estratègiques per prevenir-ne la trans-
missió.
Atenent que la prevenció i la disminu-
ció del risc comença amb els i les joves, 
els formem com a agents de salut, per 
què informin i orientin els seus iguals 
en matèria de drogodependències, als 
centres de secundària, amb el progra-
ma dRogues! Què?, i en espais comu-
nitaris.
També ens apropem a les dones que 
exerceixen treball sexual al carrer per 
atendre’n les necessitats de salut inte-
gral, facilitar-los l’accés als recursos es-
pecialitzats, afavorir-ne l’apoderament 
i prevenir violències.

  programes
  Barcelonès    

 1.576 Dones

 771 Homes

 458 Transsexuals

 68 Infants

  Baix Llobregat

 58  Dones 

 153  Homes

 

  Maresme 

 110  Dones 

 39  Homes 

 2.053  Joves

 270  Població general

	 1.744  Dones        
    963  Homes
           458  Transsexuals
      68  Infants
           270  Població general
 5.556		Total

El treball en xarxa forma part de la 
nostra manera d’entendre l’acció social. 
Per això, hem consolidat aliances amb 
altres organitzacions dels àmbits sanitari, 
social, educatiu, universitari i de recerca 
i establim nombroses col·laboracions per 
desenvolupar projectes en totes les 
àrees de l’entitat.

Associació Catalana Antisida de Catalunya
Centre d’acollida d’animals de companyia
Comité Ciudadano Antisida de la Comunidad 
Valenciana
Comitè Primer de Desembre
Creación Positiva
Dentistes sobre rodes
Entitats Catalanes d’Acció Social
Federació Catalana de Drogodependències
Federación Catalana del Voluntariat Social
Federación Trabajando en Positivo
Forn de Teatre Pa’Tothom
Fundació Hospital Sant Jaume i
Santa Magdalena
Grameimpuls
Fundació Clínic
Hospital de Mataró. Unitat funcional de Sida
Consorci Sanitari del Maresme
INS Miquel Tarradell
INS Sagrat Cor
INS Severo Ochoa
Institut de Psicologia Aplicada
Institut Superior d’Estudis Psicològics
Laboratori CAP Manso
Madrid Positivo
Metges del món
Nutrició sense Fronteres
Oftalmòlegs sense fronteres
Psicòlegs sense fronteres
SAPS i CAS Creu Roja
Tarpuna
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat de Vic
Urbaser

FINANÇADORS 
Agència de Salut Pública de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Mataró
Diputació de Barcelona
Fundació Roviralta
Generalitat de Catalunya
Institut Barcelona Esports
Institut Català de les Dones
La Caixa
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad

aliances i 
col·laboracionsestudis 

publicats
Una línia de treball paral·lela a l’acció so-
cial de l’entitat és la investigació, amb 
l’objectiu de generar i difondre coneixe-
ment sobre les realitats que abordem des 
de primera línia. 
A més, entenem la recerca social com a 
estratègia per afavorir polítiques públi-
ques no discriminatòries i apoderadores 
pels grups amb què treballem.
Els darrers estudis de l’organització han 
estat:

Atenció a dones nigerianes víctimes de 
tracta i altres situacions de violència, 
2009.

Mujeres nigerianas víctimas de explo-
tación sexual, 2011.

Taller de mares i fills/es en el col·lectiu 
de dones subsaharianes, 2011.

La representació social de l’ús del pre-
servatiu en la població de dones tre-
balladores del sexe a Catalunya, 2012.

Usuaris de drogues per via parenteral 
d’Europa de l’Est a Catalunya: Una 
aproximació des d’un estudi qualita-
tiu, 2012.



ingressos  

Ingressos per activitat pròpia 453.948€ 49,21%

Subvencions públiques 466.829€ 50,60%

Altres ingressos 1.685€ 0,18%

Ingressos financers 24,14€ 0,01%

    

 1.710€

 

total	 	 	 	 924.197€	 100%

despeses    

Personal 620.510,94 € 67,51%

Despeses directes per activitat 198.525,86 € 21,60%

Despeses de gestió 94.710,62€  10,30%

Amortització 1.203,87€ 0,13%

Despeses financeres 4.174,48€ 0,46%

 

total	 919.125,77€	 100%

 

   resultat   3.361,43€

per l’apoderament 
i la transformació 
social 
La nostra entitat, influïda per l’impacte social de la sida, 
treballa des del 1993 sota una perspectiva de reducció 
de danys per donar respostes directes a persones en risc 
d’exclusió social.

Les acompanyem en processos d’apoderament per tal que 
esdevinguin subjectes actius de transformació i encarin el 
dia a dia amb l’exercici dels seus drets.

contra  
els prejudicis 
colze a colze amb 
les persones
Respecte, flexibilitat i horitzontalitat són els principis sobre 
els quals recolzem l’acció social. Les persones són al centre 
del nostre treball i la proximitat és l’eina bàsica amb què 
vetllem per la salut de cada una, en les dimensions física, 
psíquica i social.

sumem contra 
l’exclusió i l’estigma
Les i els professionals d’Àmbit Prevenció comptem amb per-
sones voluntàries i professionals en formació amb qui su-
mem esforços, convençudes que l’exclusió social i l’estigma 
no anul·len la dignitat de cap vida.

reconeixements 
El premi National Rolleston Award, concedit per l’Internatio- 
nal Harm Reduction Association (IHRA), va reconèixer l’any 
2008 la trajectòria d’Àmbit Prevenció en la reducció de danys 
entre persones amb drogodependència.

El projecte socioambiental Econg, desenvolupat en xarxa 
amb entitats del tercer sector, va rebre el reconeixement 
dels Premis Acció21, impulsats pel Consell Municipal de 
Medi Ambient i Sostenibilitat de Barcelona, en l’edició del 
2008.

20	anys i 
seguim...

la feina feta 
al 2013
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som
àmbitprevenció
carrer St. Germà, 5 1r 
08004 barcelona 
telèfon +34 932 37 13 76 
info@fambitprevencio.org
www.fambitprevencio.org	


