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l’àmbit laboral, la qual cosa ajuda a 
desmitificar la relació VIH/sida – 
prostitució. Malgrat això, la prevalen-
ça va ser significativament més gran 
entre les dones espanyoles (9,3%); 
un resultat que coincideix amb les 
observacions d’altres estudis, en els 
quals es troba una major freqüència 
d’ús de drogues injectades entre 
aquest grup de dones.

Pel que respecta a l’ús del preserva-
tiu en les relacions de parella 
estables, aquest és significativa-
ment menor que en la relació amb 
els clients, ja que aquest és vist com 
una eina de treball, i per tant no fer-lo 
servir en les seves relacions perso-
nals ve a ser una manera de marcar 
diferències entre la seva vida laboral 
i la seva vida personal.

Les dades obtingudes en l’estudi 
mostren que les treballadores 
sexuals que exerceixen a Catalunya 
tenen, segons la seva procedència, 
peculiaritats socials i culturals molt 
definides, per la qual cosa caldria 
treballar amb cada grup d’una 
manera específica, tenint en compte 
aquestes diferències. Així, el treball 
per mitjà de mediadors culturals es 
fa imprescindible.

Les conclusions finals de l’article 
indiquen que cal insistir en l’ús 
constant del preservatiu amb els 
clients, i també amb les parelles 
estables com una estratègia de 
prevenció que cal mantenir. També 
es destaca que les treballadores 
sexuals espanyoles requereixen 
especial atenció, ja que fan servir 
menys el preservatiu i presenten una 
major prevalença d’infecció pel VIH. 

Els resultats principals de l’estudi 
indiquen que un 95,5% de les dones 
estudiades feien servir el preservatiu 
en les relacions amb els clients, i que 
un 12,4% el feien servir també amb 
les parelles estables. La prevalença 
del VIH va ser d’un 1,8%, la de C. 
Trachomatis va ser d’un 5,5% i la de 
N. Gonorrhoeae, d’un 0,5%.

La baixa prevalença global de la 
infecció pel VIH observada concorda 
amb l’ús elevat del preservatiu a 

sanitari on es podien realitzar una 
revisió ginecològica i el cribratge del 
VIH i altres ITS. 

radicionalment s’ha atribuït a 
les treballadores sexuals un 
paper important en la trans-T

missió del VIH i altres infeccions de 
transmissió sexual. Malgrat això, en 
general, el sexe comercial en el 
nostre país ha estat poc rellevant pel 
que fa a la transmissió del VIH a la 
població, excepte en el cas de les 
dones que referien haver consumit 
drogues injectades, que actualment 
representen una minoria.

L’estudi que comentem (Folch C, 
Sanclemente C, et al., 2009) es va 
dur a terme l’any 2005, com a part 
del Sistema Integrat de Vigilància 
Epidemiològica del VIH. Per realit-
zar-lo es va seleccionar una mostra 
de conveniència (no aleatòria) de 
400 dones, majors de 18 anys, i la 
informació es va obtenir per mitjà de 
l’aplicació d’un qüestionari estructu-
rat, anònim, adaptat d’un altre 
utilitzat per Médicos del Mundo l’any 
2002. D’altra banda, i previ consenti-
ment informat, es varen recollir de 
forma anònima mostres de fluid oral 
per determinar la prevalença de la 
infecció pel VIH, i mostres d’orina per 
determinar la prevalença de C. 
Trachomatis i de N. Gonorrhoeae.

De les 400 dones, un 10,8% eren 
espanyoles, un 30,7% llatinoameri-
canes, un 32,5% de l’est d’Europa i 
un 26% africanes. A les dones 
participants se’ls hi va oferir una 
compensació econòmica de 12 
euros i se’ls hi va lliurar una tarja que 
els hi facilitava l’accés a un centre 

(...) les treballadores 
sexuals que exerceixen a 
Catalunya tenen, segons 

la seva procedència, 
peculiaritats socials i 

culturals molt definides, 
per la qual cosa caldria 
treballar amb cada grup 
d’una manera específica, 

tenint en compte 
aquestes diferències. 

Així, el treball per mitjà 
de mediadors culturals 
es fa imprescindible.
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Per seguir llegint: Folch C, Sanclemente C, Esteve A, Martró E, Molinos S, Casabona, J. Diferencias en las características sociales, conductas 
de riesgo y prevalencia de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana e infecciones de transmisión sexual entre trabajadoras del sexo 
españolas e inmigrantes en Catalunya». Medicina clínica, 2009: 132(10): 385-388

L’article es pot descarregar de:  http://www.elsevier.es/medicinaclinica 

«

Diferències en la prevalença del VIH i altres ITS entre 
treballadores del sexe espanyoles i immigrades

COP D’ULL A LA RECERCA

EDITORIAL
n els darrers anys s'ha observat al nostre país un augment en la prevalença de les infeccions de transmissió 
sexual (ITS), principalment la sífilis, la clamídia i la gonocòccia. Alhora, actualment coneixem l'existència E

de sinergies entre les ITS i la infecció pel VIH. Així, per exemple, sabem que la presència d'ITS augmenta el risc 
de contraure o transmetre el VIH alhora que la infecció pel VIH fa la persona més susceptible enfront d'altres ITS; 
que les ITS i el VIH comparteixen la mateixa ruta i els mateixos determinants de transmissió i, per tant, que les 
mesures preventives són semblants per a tots els casos; o que una de les formes més efectives de prevenir la 
infecció pel VIH és diagnosticar i tractar de forma precoç i adequada les ITS. Això ens ha portat a plantejar els 
continguts d'aquest nou número de Prevenim.sida de manera que (a diferència dels anteriors) no se centrin 

sobre el VIH/sida en particular, sinó que tractin sobre les ITS en general i sobre el VIH/sida com una més d'elles. 



Material editat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en forma de desplega-
ble, per facilitar informació sobre les infeccions de transmissió sexual (ITS) a la població 
general. Amb un total de 12 planes, aquest material desenvolupa els seus continguts responent 
a preguntes sobre les ITS, del tipus: Quines són? Com es transmeten? Com es manifesten? 
Com saber si s’està infectat? Hi ha tractaments? Com es poden prevenir?

Disponible en català i castellà, aquest material també inclou una sèrie de quadres amb recoma-
nacions sobre diversos aspectes que convé tenir en compte, una taula amb la descripció de 
possibles símptomes o signes que farien sospitar d’una ITS, i informació sobre on adreçar-se si 
es pensa que es pot estar infectat o infectada o si es considera que la pròpia manera d’actuar 
comporta risc d’infecció.

Es pot descarregar de: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir479/mts2009cat.pdf

Quadern adreçat als 

adolescents i joves i als 

educadors que treba-

l len amb persones 

d’aquestes edats. Editat 

per l’Àrea de Salut 

Pública i Consum de la 

Diputació de Barcelona 

i elaborat per professio-

nals del Centre Jove 

d ’ A n t i c o n c e p c i ó  i  

Sexualitat (CJAS), es 

proposa ser un element 

d’orientació per a la 

població destinatària, informant i aclarint 

dubtes sobre les infeccions de transmissió 

sexual (ITS) i orientant sobre com actuar i on 

cercar ajuda en situacions de conflicte.

El quadern, de 28 pàgines, descriu què són les 

ITS, quins són els senyals d’alerta d’una 

possible ITS, i quines són les característiques 

de les més habituals en el nostre entorn: 

gonorrea, sífilis, clamídia, herpes genital, 

condilomes, hepatitis víriques, sida, vulvova-

ginitis i infeccions per paràsits. També aconse-

lla com actuar davant la sospita d’una ITS, què 

fer si es confirma un diagnòstic i com prevenir 

les ITS. Finalment, inclou el telèfon, web i 

correu electrònic d’alguns recursos on es pot 

obtenir més informació. 
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Infeccions de transmissió sexual  Com prevenir-les i afrontar-les 

El teu cos pot transmetre emocions i més... 
MATERIALS

Material editat en forma de 
tríptic pel Departament de 
Salut de la Generalitat de 
Catalunya el qual s’adreça a 
la població general per oferir 
informació sobre aquesta 
infecció de transmissió sexual i 
suggerir pautes per a la seva 
prevenció. Dóna resposta d’una 
manera senzilla i entenedora a diverses qüestions, 
com ara: Què és la sífilis? Com es transmet? Com 
es manifesta? Com es pot saber si es té la infecció? 
Com es tracta? Com es pot prevenir? 
Inclou també un esquema molt clarificador sobre 
com evoluciona la infecció en cas que no es porti a 
terme cap tractament. A més, aporta informació 
sobre on adreçar-se per aclarir dubtes sobre 
aquesta malaltia o si es pensa que la pròpia 
manera d’actuar comporta risc d’infecció. Se’n 
poden demanar exemplars, en català o castellà, al 
Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la 
Sida.

Sífilis 
Preguntes 
i respostes

Es pot descarregar de:  
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir3042/sifilis_cat_02_3.pdf

Es pot descarregar de:  http://www.diba.cat/salutpublica/promociosalut/educaciosexualiafectivitat/its.pdf



Les tecnologies basades en la imatge tenen un elevat grau d’impacte en el món juvenil i, per aquest motiu, són cada dia més els 
educadors i els tècnics de salut que contemplen amb gran interès la utilització d’aquests mitjans en la seva activitat quotidiana.

ra bé, sovint s’associa la utilització 
d’aquests mitjans a un alt grau de 
complexitat tècnica, la qual cosa fa A

que alguns professionals es facin enrere a 
l’hora de fer-los servir. Per sort, algunes 
experiències ens ajuden a reconsiderar 
aquesta valoració, ja que en molts casos 
les dificultats tècniques es poden resoldre, 
simplement, comptant amb el suport i la 
col·laboració d’altres professionals que 
puguin encarregar-se de la part més 
tècnica del projecte o activitat.

Com en tantes altres ocasions, acabem, 
per necessitat, en el terreny del treball 
col·laboratiu o en equip.

Podem esmentar com exemple d’aquesta 
manera de treballar, la iniciativa que s’ha 
desenvolupat darrerament en el marc del 
Pla d’acció sobre el VIH/sida a l’Hospitalet 
de Llobregat, en la qual s'ha dut a terme la 
producció d'un curtmetratge de ficció 
orientat a la prevenció.

El rodatge d’aquest curtmetratge es va 
desenvolupar durant 2 mesos per un grup 
de 18 joves, estudiants de diversos 
instituts d’aquell municipi, que van 
adoptar els rols d’actors, guionistes, 
tècnics i productors. El treball va estar 
supervisat per diversos professionals, tant 
en els aspectes relacionats amb la tècnica 

cinematogràfica, com pel que tenia a veure 
amb la infecció pel VIH/sida i la seva 
prevenció.

És important destacar la importància de la 
participació dels joves en el disseny i 
aplicació de les campanyes de prevenció, ja 
que aquest fet ajuda a que millorin la seva 
informació i siguin així més conscients de 
la seva responsabilitat, i també perquè 
gràcies a aquesta metodologia es poden 
oferir als joves materials de prevenció fets 
des de la seva pròpia perspectiva vital, 
potser amb menys qualitat de la que tindria 
un documental comercial, però amb una 
proximitat molt més gran. 

La majoria de serveis com el nostre tenen un horari especial 
d’atenció als joves. Malgrat això, solem pensar que no arribem Lals joves amb més problemes i més vulnerables. En general, els 

joves venen als nostres serveis quan tenen un problema: por d’un 
embaràs immediat, per demanar un mètode anticonceptiu diferent al 
preservatiu, o perquè tenen molèsties ginecològiques o una infecció 
des de fa temps. Però no solen venir per raons preventives o per 
cercar informació, si no hi ha un malestar. 

Per arribar als joves, els professionals els hem d’entendre i conèixer el 
seu moment evolutiu i la seva realitat. L’adolescència és un període de 
canvis ràpids, que comporten independitzar-se emocionalment de la 
família, consolidar les habilitats de relació amb els amics, desenvolu-
par les capacitats intel•lectuals, incorporar principis ètics aplicables a 
la realitat i cercar l’autonomia. Alhora, és molt important la imatge 
corporal i els seus sentiments al respecte. I, a més de tot això, han 
d’aprendre a gestionar la seva sexualitat: enamorar-se, descobrir el 
sexe compartit, fer-se conscients dels seus desitjos sexuals... 

La globalització de la informació, les noves tecnologies... han produït 
canvis importants en la manera de viure la sexualitat: ha baixat l’edat 
d’inici de relacions sexuals coitals, ha augmentat el nombre de 
parelles sexuals estables i esporàdiques al llarg de la vida, hi ha més 
relacions sexuals entre persones de cultures diferents, hi ha un major 
“consumisme sexual”... Alhora, les fonts d’informació són molt 
accessibles, malgrat que sovint poc científiques. L’ús dels mètodes 
anticonceptius està més diversificat i, de fet, ha augmentat l’ús del 
preservatiu, però no sempre de manera correcta ni en totes les 
relacions de risc. Els joves d’avui tenen més accés al sexe i més 

pressió per tenir relacions sexuals coitals i per provar pràctiques 
diverses, però moltes vegades els manca la maduresa suficient i una 
educació sexual adequada.

Sabem que la informació es necessària però no suficient per prevenir el 
risc en les pràctiques sexuals, però tampoc disposem d’un model 
d’educació afectiu sexual adequat. Potser per això, continuen sent 
vigents la sexualitat genitalitzada i la primacia coital. I les conseqüèn-
cies d’això són els embarassos no desitjats i les infeccions cada cop 
més presents (herpes genitals, condilomes, clamídies, tricomones...). 

Davant d’aquesta realitat els professionals hem de procurar: oferir 
informació sexual, adaptada a les característiques i necessites de cada  
jove; saber escoltar i adaptar el llenguatge a la terminologia dels joves; 
coordinar-nos amb altres professionals més entrenats en tasques 
educatives relacionades amb la sexualitat; donar missatges positius 
(valoració positiva de la recompensa, reconeixement del dret al plaer, 
sense culpa ni ansietat per por d’un embaràs o d’una ITS); promoure una 
sexualitat desgenitalitzada i lúdica, i unes actituds, uns coneixements i 
unes pràctiques que permetin gaudir del sexe minimitzant al màxim els 
riscos; afavorir una visió de l’afectivitat com una eina de benestar i de 
plaer; i no oblidar que per al benestar i la responsabilitat és bàsic tenir 
habilitats socials (assertivitat, autoestima, tècniques de negociació...).

         Francisca Molero Rodríguez, metgessa del Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (PASSIR) de 
Sant Andreu de la Barca, directora de l'Institut de Sexologia de Barcelona, Presidenta de la Societat Catalana de Sexologia i coordinadora 
del màster de Sexologia clínica i salut sexual de la Universitat de Barcelona, ens dóna la seva visió sobre cap a on caldria anar per millorar 
l’atenció dels joves que arriben als PASSIR. 

L’OPINIÓ

EN PRÀCTICA    

Utilització de materials audiovisuals en la prevenció 
de la infecció pel VIH/sida i altres ITS

Per saber-ne més: Rojo A, Fargas J, Castillo E, Petit J. Producció d’un curtmetratge de ficció per a la prevenció del VIH/sida. 
Pòster presentat a III Jornada Sida i Món Local. El Prat de Llobregat, 25-26 de febrer de 2009.

Els joves d'avui tenen més 
accés al sexe i més pressió per 
tenir relacions sexuals coitals 

i per provar pràctiques diverses, 
però moltes vegades els manca 

la maduresa suficient i una 
educació sexual adequada
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FINESTRA OBERTA

na queixa relativament estesa entre molts professionals té a veure amb la gran quantitat de materials 
educatius que hi ha a l’abast però que, a causa de la seva dispersió, costen de localitzar, i per tant, Usovint, d’utilitzar. Per ajudar en aquesta tasca, l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella ha iniciat 

una tasca de recollida i catalogació d’aquells materials que poden ser 
d’utilitat a l’hora de dur a terme accions o projectes relacionats amb 
l’educació afectiva i sexual. Per fer-ho més accessible a tothom, han 
decidit de penjar-ho a Internet, en una web en la que tots aquests 
materials es presentin d’una manera ordenada, tant temàticament, com 
en funció del col·lectiu al qual s’adreça cada apartat.

S’hi pot trobar un apartat de llibres recomanats, per infants, adolescents, 
pares i mares, educadors, i també per a professionals sanitaris. Per 
facilitar la tasca dels educadors, algunes d’aquestes propostes estan ordenades a més en diferents apartats, 
com ara els relacionats amb la sexualitat i la discapacitat, o els abusos sexuals a la infància. Alhora, es propo-
sen altres materials com ara còmics, materials audiovisuals en format vídeo o DVD, jocs, o exposicions, amb la 
finalitat d’abastar recursos educatius en diversos formats i suports. A més, properament s’inclourà un apartat 
amb propostes d’activitats i orientacions per treballar determinats continguts al llarg de l’ensenyament obliga-
tori, i un altre apartat amb les adreces dels recursos i organitzacions que poden ser d’utilitat en matèria 
d’educació afectiva i sexual. En definitiva, una web al servei dels professionals de la salut i de l’educació, però 
també al servei dels pares i les mares, i fins i tot dels mateixos adolescents i joves. 
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 finals dels passat mes de juny, el col· lectiu Joves per a la Igualtat i la 
Solidaritat (JIS), va presentar un material educatiu per a la prevenció del AVIH/sida, en format de còmic. Aquest material és el resultat d’una 

selecció de còmics que s’havien presentat en anys anteriors al 1r i 2n Certamen 
de Còmic sobre la Sida organitzat per aquesta entitat.

Amb la publicació d’aquest conjunt de còmics es facilita un recurs que, mitjan-
çant dinàmiques i activitats generades a partir del treball amb els còmics, 
permetin desenvolupar una sèrie d’accions educatives per a la prevenció del 
VIH, promovent una sexualitat saludable i positiva, des d’una perspectiva de 
gènere i sota el paradigma de la gestió dels plaers i els riscos. Els còmics 
seleccionats aborden temes com ara la comunicació i la relació amb la parella, 
la negociació del preservatiu, el respecte i la no discriminació, etc.

La guia està estructurada en quatre grans blocs: en el primer es defineixen una sèrie de conceptes bàsics al 
voltant de la sexualitat, els mètodes anticonceptius i la sida. En el segon, es presenten els còmics. El tercer bloc 
inclou les dinàmiques per treballar amb els joves i es recullen els objectius i la metodologia proposada. 
Finalment, el quart bloc, inclou un recull de recursos i bibliografia. Aquest document està adreçat als professio-
nals que treballen amb joves i permet una utilització molt versàtil en funció de les necessitats i possibilitats de 
cada educador.

A més, aquest material es completa amb tres elements diferents: el primer, un CD-ROM que es distribueix 
conjuntament amb la guia, i que conté les propostes de dinàmiques i activitats, així com altre material addicio-
nal. El segon complement té a veure amb una exposició de cartells amb els còmics de la guia, en format 50 x 70 
cm. que es pot sol· licitar al JIS. El tercer element és un blog, on a més de poder descarregar-se el material, els 
visitants poden fer suggeriments, comentaris, propostes, etc. La intenció és que el blog esdevingui un canal de 
comunicació entre les persones que utilitzen el material i les persones que l’han creat, però també que faciliti 
que aquelles que l’estan utilitzant intercanviïn experiències. En definitiva, una proposta molt completa i ben 
elaborada, i sens dubte atractiva per als adolescents.

NAVEGANT La web de l'educació afectiva i sexual

Còmic sobre la sida

Més informació a:  http://www.joves.org - http://comicsobrelasida.blogspot.com 

Més informació:  http://www.educacioafectivaisexual.cat 



Recull de recursos de dinamització per a la prevenció de la sida i altres infeccions de transmissió sexual 
adreçat a joves. La Secretaria de Joventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania i la Direcció General de 
Salut Pública del Departament de Salut han actualitzat i reeditat un recull dels recursos per intervenir en prevenció 
del VIH/sida i les altres ITS que ofereixen les diverses administracions i les entitats especialitzades en el tema. 

Es pot descarregar de: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/droguessida.pdf

Xarxa Sida i Món Local. Declaració d’El Prat de Llobregat, 26 de febrer de 2009. Els passats 25 
i 26 de febrer de 2009 es va celebrar la III Jornada Sida i Món Local, un espai de trobada de diverses administracions i 
organitzacions catalanes, amb la finalitat d’assumir un paper protagonista en l’abordatge de la infecció pel VIH/sida. 
Fruit d’aquesta jornada, va sorgir una declaració de 10 punts. 
Es pot descarregar de: http://www.gencat.cat/salut/de psalut/pdf/sidapratdec.pdf

Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de 
Catalunya (CEEISCAT). És un òrgan del Departament de Salut que es va crear l’any 1994 amb l’objectiu de recollir, 
processar i divulgar la informació més rellevant en relació a la magnitud i les característiques de l'epidèmia del 
VIH/sida a Catalunya. El CEEISCAT porta el registre del nombre de casos de sida a Catalunya, que es pot consultar 

juntament amb altra documentació, com ara els diferents informes de casos d’infeccions de 
transmissió sexual a Catalunya, a l’adreça: http://www.ceescat.org/Index_Cat.htm

Guia de programes i serveis en promoció de la salut. L’Ajuntament de Lleida, amb la col· laboració de la Generalitat 
de Catalunya i de diverses entitats, ha editat una guia que recull les actuacions que es realitzen en els centres 
educatius d’aquella ciutat relacionades amb la promoció de la salut, entre les quals s’inclouen diferents programes i 
serveis específics d’educació afectiva i sexual. 
Es pot descarregar de: http://serveispersonals.paeria.cat/documents/gestions/Document_142_2114.pdf 

Monogràfics sobre infeccions de transmissió sexual del butlletí Infosida. El Programa per a la Prevenció i 
l’Assistència de la Sida ha publicat dos números monogràfics del butlletí Infosida dedicats a les infeccions de transmissió 
sexual (ITS). El primer (número 35) tracta del ressorgiment de les ITS i de la seva relació sinèrgica amb la infecció pel 
VIH. Al segon (número 36), l’èmfasi es posa en el cribratge de les infeccions, el seu maneig clínic i l’estudi i el tractament 
dels contactes com a estratègies fonamentals per al control d’aquest problema de salut pública. 
Es poden descarregar de: 
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/infosida35.pdf  i  http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/infosida36.pdf  
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AMB POQUES PARAULES

Voleu donar a conèixer un programa, un material o una notícia?

Voleu que el butlletí tracti algun tema en concret?

Voleu estar en el mailing de distribució?

Tel: 934 307 170  ·  Fax: 934 390 773
E-Mail: prevenim.sida@pdsweb.org

FEU-NOS-HO SABER!

Prevenim.sida

EL CALAIX PASaL'H 

La ciutat de l’Hospitalet de Llobregat compta, des de l’any 2001, amb un Pla local d’abordatge integral de la infecció pel VIH i la sida, 
gestionat per la Comissió Tècnica de la sida de la ciutat que fou creada l’any 1996 per iniciativa de l’Ajuntament amb la participació de la 
Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i les ONG de la ciutat que treballen en 
aquest àmbit. Concebut com una eina dirigida a permetre integrar i definir de manera global, 
estructurada, coordinada i continuada el conjunt d’actuacions en matèria de VIH/sida a 
L’Hospitalet, ha esdevingut un veritable model d’intervenció comunitària basat en el treball en 
xarxa entre administracions públiques i societat civil que promou i coordina accions de 
prevenció, tractament, atenció social, inserció, sensibilització, monitoratge i avaluació amb 
criteris participatius, tècnics, científics i sostenibles. El Pla s’ha aplicat en dos períodes 
inicials (2001-2004 i 2005-2009) i ara s’està elaborant els següent període d’aplicació (2010-2015). Inclou un programa d’educació 
afectivo-sexual en l’àmbit de l’ESO anomenat Maleta Pedagògica, millora de l’accessibilitat al preservatiu, un telèfon d’informació, serveis 
d’atenció i assessorament en salut per a joves i adolescents, programes divulgatius a la ràdio i televisió locals, cooperació internacional i 
activitats formatives, entre d’altres línies d’actuació. Més informació: http://www.l-h.cat/webs/pasalh

Pla d'actuació sobre el VIH/sida de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat 

Edita: Comunitat, Educació i Salut. SL
Rocafort 246, 1er 1a - 08029 Barcelona

Direcció: Jaume Larriba
Disseny i muntatge: E. Bosch

Dipòsit legal: 
Fotomecànica i impressió: Litosplai, SA


