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BLOC-4  SALUT I ATENCIÓ SOCIAL A LA DONA 

4.1. ATENCIÓ SOCIAL A LES DONES IMMIGRANTS 

L'any 2009 es van atendre un total de 550 dones, de les quals 322 utilitzaven el servei per 

primera vegada. De les 550 dones ateses, 118 eren d'origen estranger, és a dir, el 21,4% 

sobre el total. Si s'observa la procedència d'aquestes dones es pot veure que predominen de 

manera considerable les d'origen sud-americà amb un 68,6%, seguides de les marroquines 

(15,2%), les provinents de l'Europa de l'est (7,6%), les africanes (4,2%), les originàries de 

l'Europa Central (3,4) i les xineses (0,8%).  

 

Gràfic 20. Distribució de les dones ateses al CAD en funció de l'origen. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Centre d'Atenció a la Dona de l'Ajuntament de 

Sabadell a l'1 de gener de 2010. 

 

Aquestes dades no presenten diferències rellevants amb les que es recollien a l'informe de 

l'any 2006. Per aquell any, el percentatge de dones ateses era una mica inferior i es situava al 

voltant del 18%. No obstant, si s'analitza aquesta comparativa per nacionalitats es pot veure 

que es manté el predomini de les dones sud-americanes, que representaven el 68,2%. El 
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percentatge de marroquines era lleugerament inferior (11,8%), mentre que el de la resta 

d'africanes era més alt (5,5%). Les comunitats europees i xinesa en l'anterior informe no eren 

presents. 

Segons dades del mateix CAD, les atencions que majoritàriament s'han ofert ales dones ateses 

són de naturalesa psicològica, d'assessorament jurídic i d'atenció social.  

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES APORTACIONS FETES PELS DIFERENTS AGENTS 

SOCIALS 

SITUACIÓ ACTUAL DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA DE SABADELL EN EL SECTOR SANITARI 

La percepció obtinguda de la situació actual de la població estrangera de Sabadell en el 

sector sanitari és de normalització. Com queda reflectit en un dels fòrums realitzats: 

Ara la gent té la seva targeta sanitària, el seu metge assignat, d’alguna manera es pot dir que 

l’etapa d’acollida ja ha passat i ara es viu un procés d’estabilització. 

Així, es considera que en aquest sentit la situació ha millorat en els darrers cinc anys i que, 

com a part d’aquest procés de normalització, s’han establert protocols d’acollida sanitària 

que permeten un tractament més acurat de la població que arriba. 

Un altre aspecte que es considera que ha millorat és l’accés i utilització dels serveis sanitaris 

per part de la població estrangera. Específicament des de l’hospital Taulí s’indica que no es 

dóna una sobreutilització del servei d’urgències. 

Un element que s’ha mantingut respecte el darrer informe és el de la curta durada de la 

visita mèdica, així com la persistència del retard en els serveis, una qüestió que no només 

afecta la població estrangera sinó també a l’autòctona. 
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No és just que t’esperis una hora i t’atenguin cinc o set minuts. 

Es manifesta també que la població estrangera té un concepte diferent del que vol dir estar 

saludable, i que cal millorar quan s’aconsella, per exemple, sobre qüestions d’alimentació, ja 

que aspectes com el territori d’origen, la cultura i la tradició no sempre es tenen en compte 

en els processos de counselling.  

Per últim, els agents socials manifesten que falta mediació per a les persones que parlen una 

altra llengua. 

APORTACIONS DEL FET MIGRATORI AL SECTOR SANITARI DE SABADELL 

Segons els agents socials, el fet migratori a Sabadell ha aportat el repte de respondre a la 

necessitat de formació específica, formació en tant que malalties específiques com de 

sensibilització per a la normalització i la inclusió del fet migratori i del que això implica dins 

el sector sanitari. En aquest sentit, ha promogut el tractament holístic de la salut, ja que tant 

per prevenir com per tractar hi ha la necessitat de comprendre les situacions socioculturals 

concretes en les que viuen i de les que ve la població estrangera. Així, es considera que en les 

tasques de mediació, l’existència del fet migratori ha contribuït a entendre que aquesta va 

més enllà de fer traduccions, i que necessita d’una comprensió del fet cultural per ser 

veritablement efectiva. L’existència i necessitat de tractar aquestes noves situacions 

impliquen tanmateix que hi hagi un procés d’acceptació dels canvis com a part de la tasca del 

professional, i que per tant que hi hagi menor resistència a aquests canvis. 

Una altra de les aportacions fetes és l’exigència de la cooperació i les relacions entre 

diferents institucions i professionals en qüestions de gestió de documents, que 

s’exemplifiquen amb el cas d’Equador i el procés a seguir per fer el registre civil dels 

naixements, en la què cal treballar també amb l’ambaixada d’aquest país. 
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DISCRIMINACIÓ I PREJUDICIS VERS LA IMMIGRACIÓ DINS EL SECTOR SANITARI 

Els prejudicis que s’esmenten són similars als que s’han indicat en altres informes: la 

percepció de què la població immigrant satura els serveis sanitaris i, relacionat amb la crisi 

econòmica, la despesa que això suposa per a l’administració pública. A més de la sensació de 

saturació, hi ha la percepció de que hi ha una demanda d’immediatesa, és a dir, no només de 

voler ser atès sinó de voler ser-ho de manera ràpida. 

També es té la percepció de que la població immigrada valora poc el servei sanitari, és a dir, 

que no té en compte el cost que implica oferir-lo. 

Per últim, els agents socials consideren un prejudici les creences existents sobre la tipologia 

de malalties de la població estrangera, com pot ser que augmenten el nombre de malalties de 

transmissió sexual. 

En els fòrums es va destacar un element que per a les persones immigrants que van assistir-hi 

es considera com a discriminatori i per les autòctones com un prejudici que les persones 

immigrades tenen: la creença de que al sector sanitari li costa més donar una baixa mèdica a 

una persona estrangera que a una d’autòctona. És a dir, que els professionals de la sanitat 

s’ho miren més abans de donar una baixa si la persona que la demanda és estrangera. 

PROPOSTES DELS AGENTS SOCIALS PER MILLORAR ELS SERVEIS SANITARIS PER A LA POBLACIÓ 

IMMIGRANT 

En els fòrums es van fer dues propostes específiques quant els serveis sanitaris: una primera 

és que cal continuar treballant per fer una bona utilització del servei sanitari. La segona, que 

també pot entendre’s com a part de la primera, és que la bona utilització del servei passa per 

la necessitat de valorar els recursos sanitaris existents.  
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EN SÍNTESI... 

 Des de la perspectiva sanitària, la situació actual de la població estrangera de Sabadell 

està normalitzada i, en general, compten amb targeta sanitària, metge assignat i 

coneixements bàsics del funcionament del sistema sanitari. S’han establert protocols 

d’acollida sanitària que permeten un tractament més acurat de la població nouvinguda. 

 Els agents socials consideren que la població immigrant no sobreutilitza serveis sanitaris 

com el d’urgències. Malgrat aquesta constatació, es manté -com en informes anteriors- 

el prejudici que la població immigrant satura els serveis sanitaris i que per tant 

augmenten la despesa pública en sanitat i que no valoren el servei que se’ls ofereix, és a 

dir, el cost que implica oferir-lo.  

 Els agents socials valoren positivament que el fet migratori a Sabadell ha aportat el repte 

de la formació específica, tant sobre malalties específiques com sobre la necessitat de 

sensibilització per a la seva normalització i la inclusió en el sector sanitari. El fet 

migratori ha promogut també el tractament holístic de la salut, que permet comprendre 

les situacions socioculturals concretes en les que viuen i de les que ve la població 

estrangera. Tot i així en tasques com la de mediació cal seguir treballant per entendre 

que aquesta és una tasca que necessita d’una comprensió del fet cultural per ser 

veritablement efectiva. Dins els professionals de la salut es percep una disminució de la 

resistència als canvis en els serveis i tasques sanitàries que comporta la inclusió del fet 

migratori.  

 Incloure la població immigrada dins el sector sanitari exigeix la cooperació i les relacions 

entre diferents institucions i professionals en qüestions de gestió de documents com pot 

ser el registre civil dels naixements.  
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 El 21,4% de les dones ateses al Centre d'Atenció a la Dona l'any 2009 eren d'origen 

estranger, de les quals 2 de cada 3 eren d'origen sud-americà. 

 Els serveis rebuts són majoritàriament de naturalesa psicològica, d'assessorament jurídic 

i d'atenció social. 

 


