
                         
                                              
                                                                                                

 
Projecte 2860 
 
ACCÉS A LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA INCLOENT LES 
VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA SEXUAL I DE GÈNERE PER A PERSONES 
REFUGIADES I MIGRANTS A ITÀLIA 

 

RESUM: 
 
Durant l'any 2015, Itàlia, igual que Grècia, ha experimentat un augment 
dramàtic de l'arribada de persones refugiades i migrants a les seves 
costes. La major part de la població, ha arribat a Itàlia per la frontera 
marítima amb Líbia, cap a l’illa de Lampedusa i Sicília i desembarquen 
a Calàbria i Puglia.  
 
La gran majoria d'aquestes persones, provenen de països en situació 
de guerra o conflictes armats, principalment de Síria, Eritrea, Nigèria, 
Somàlia... Els vaixells han rescatat més de 200.000 persones a la 
Mediterrània amb l'operació "Mare Nostrum" anomenada posteriorment 
Tritón. Aquestes operacions, però, són més operacions de control de 
fluxos migratoris que de salvament de vides.  
 
Un cop les persones, refugiades o migrants, desembarquen en territori 
italià, passen una revisió mèdica i s'inicia el procés d'identificació 
d'estatus i de tramitació d'asil. Aquestes persones haurien de passar 
com a màxim dos dies al centre de recepció per a primers auxilis 
(CPSA) i després haurien de transferides a altres centres de recepció 
com els CAS (allotjament d'urgència) per a sol·licitants d'asil o CARA ( 
centres d'allotjament per a sol·licitants d'asil), segons que sigui el seu 
estatus legal. 
 
Sicília s'ha convertit en una illa de trànsit des d'on les persones 
refugiades o migrants són distribuïdes als centres de recepció a tot 
Itàlia. 
 
Entre les persones sol·licitants d'asil hi ha menors no acompanyats, 
persones amb discapacitat, dones embarassades, famílies 
monoparentals i persones que han patit tortures, violació o violències 
de tipus psicològic, físic o sexual. 
Aquest projecte contempla oferir atenció a les persones refugiades i 
migrants que arriben a Sicília, Calàbria o Puglia en el seu camí cap al 
nord d'Itàlia. 
 
Amb la implementació d'aquesta resposta es volen assolir tres 
resultats: 
 

1. Accés de la població afectada als serveis de salut sexual i 
reproductiva, tot i incloent les víctimes de SGBV (violència 
sexual i de gènere). 

2. Accés de la població afectada als serveis de salut mental i 
suport psicosocial. 

3. Implementació d'una estratègia d'incidència política, d'àmbit 
nacional i europeu, per conscienciar sobre els drets de les 
persones refugiades i migrants a Grècia i Europa. 

 
Amb l'aportació sol·licitada es contractaran els serveis professionals 
d'un/a  infermer/a social, un/a psicòleg/a, un traductor/a i un mediador/a sociocultural i es realitzaran 
tallers de formació. 
 

ENLLAÇ A L’INFORME FINAL 

Sector:  

Salut sexual i reproductiva i 
Protecció 
 
País / regió:  
Itàlia, zona sud (Sicília, Calàbria 
Puglia)  
 
Durada: 
3 mesos 
 
Entitat que presenta:  
Metges del Món Catalunya 
 
Entitat que executa:  
Metges del Món Itàlia 
 

Titulars de drets:  
Persones refugiades i migrants 
que arriben al Sud i/o passen al 
Nord 
 
Pressupost 
 
Import total: 29.600,00 euros 
Import aprovat: 29.600,00 euros 

 

 

http://www.fonscatala.org/upload/archivos/20160613_0225Projecte_2860-Metges_del_Mon-Italia.pdf

