
 
 

Nota de premsa 
 

Durant aquest primer any, el projecte ha donat cobertura a 53 centres d'atenció 
primària i a 15 centres hospitalaris.  

 

La xarxa de mediadors interculturals impulsada 
per "la Caixa" i del Departament de Salut realitzen 
més de 4.300 intervencions durant el primer any 

 
• El director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, i la consellera 

de Salut de la Generalitat de Catalunya, Marina Geli, han presentat els 
resultats del primer any del projecte centrat a enfortir la figura del 
professional de la mediació i la xarxa de mediadors interculturals que 
treballen en els centres sanitaris de Catalunya. 

 
• L’objectiu de la iniciativa ha estat implantar, de manera sòlida, la mediació 

intercultural en l’àmbit de la salut i millorar l’accessibilitat de la població 
immigrant als serveis de salut.  

 
• Durant aquest primer any, s'ha assolit la formació de mediadors en l’àmbit 

sanitari, l’adaptació dels recursos de mediació a les necessitats territorials 
amb un increment del nombre de mediadors interculturals, i la creació d’un 
centre coordinador de les actuacions d’aquests professionals en els diversos 
centres. 

 
• Dins el sistema sanitari, les especialitats en les què més s'ha sol·licitat el 

servei de mediació són: ginecologia, obstetrícia, pediatria, medicina interna i 
medicina familiar. Com a beneficiaris particulars, el 62% de les peticions han 
estat realitzades per dones i en quant a l'origen dels demandants, 
majoritàriament s'ha atès a magrebins, asiàtics i subsaharians.   

 
• L’Obra Social ”la Caixa” destina prop de 2,3 milions d’euros per al 

desenvolupament d’aquest nou projecte durant els dos anys de conveni. 
 
 
Barcelona, 20 de febrer de 2009.- Jaume Lanaspa, director general de la Fundació ”la 
Caixa”, i Marina Geli, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, han presentat 
aquest matí els resultats del projecte posat en marxa a principis de 2008 per reforçar la 
xarxa de mediadors interculturals que treballen en els centres sanitaris de Catalunya. A 
l’acte, en el que a més s'ha clausurat el primer curs de formació de mediadors en l'àmbit 
de la salut, també hi ha assistit el Sr. Manuel Romera, director executiu territorial de ”la 
Caixa” a Catalunya, i la directora general de Planificació i Avaluació de la Generalitat de 
Catalunya, Maria Lluïsa de la Puente.  
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A més, durant l'acte celebrat aquest matí, s'ha posat de manifest la consecució d'un dels 
objectius marcats al conveni: la formació de mediadors en actiu en l'àmbit de la salut. 
Responsables de "la Caixa" i del departament de Salut de la Generalitat, han lliurat els 
diplomes als participants que, aquest primer any, han pres part en el curs de formació i 
han donat la benvinguda als nous estudiants que cursaran la formació aquest 2009. Amb 
l'obtenció del certificat oficial de l'Institut d'Estudis de la Salut, aquests professionals 
poden exercir la seva feina de mediadors interculturals a tot tipus de centres sanitaris.  
 
Durant aquest primer any de funcionament del projecte s'ha contractat als 26 mediadors 
en l’àmbit sanitari acordats formats el 2008; s'han incrementat els recursos de mediació 
adaptant-los a les necessitats de cada territori; i el centre coordinador ha apropat, tant als 
professionals com als centres de salut, els recursos necessaris garantint el millor 
aprofitament dels mateixos.  
 
Pel que fa a les intervencions dutes a terme en els centres de salut, en què s'ha 
consolidat la xarxa de mediadors en l'àmbit de la salut, aquestes sumen la xifra de 4.335 
que van des de la informació als usuaris i la interpretació lingüística i cultural, fins a 
l'elaboració de materials i documents. A més, l'ampliació d'aquesta xarxa ha fet possible 
donar cobertura a 53 nous centres d'atenció primària i a 15 centres hospitalaris.  
 
Dins el sistema sanitari, les especialitats en les què més s'ha sol·licitat el servei de 
mediació són: ginecologia, obstetrícia, pediatria, medicina interna i medicina familiar. Com 
a beneficiaris particulars, el 62% de les peticions han estat realitzades per dones i en 
quant a l'origen dels demandants, majoritàriament s'ha atès a magrebins, asiàtics i 
subsaharians.   
 
L'acte ha finalitzat amb la conferència La mediació intercultural en el sistema sociosanitari 
belga, impartida per l'experta del Servei Públic Federal del departament de Sanitat 
Pública, Seguretat de la Cadena Alimentària i Medi Ambient de  Brusel.les, Zohra Chbaral.  
 
L' Obra Social "la Caixa" aposta per la mediació  
 
El Programa d'Immigració de l’Obra Social ”la Caixa”, engegat a finals del 2006, 
complementa, amb aquest nou projecte, la seva aposta per la mediació intercultural com a 
eix principal del projecte. L’acord, rubricat amb el Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya al desembre de 2007, va néixer amb els objectius principals de consolidar la 
xarxa de mediadors interculturals de l’àmbit de la salut a Catalunya, i dotar-la de més 
professionals i millors a fi de facilitar l’accessibilitat de la població immigrant als serveis 
sanitaris. 
 
Amb aquest projecte, l’Obra Social ”la Caixa” aposta per l’enfortiment de la figura del 
mediador intercultural en els centres sanitaris i, d’aquesta manera, cobreix una de les 
necessitats que recull el Pla Director d’Immigració (PDI) en l’àmbit de la salut, elaborat per 
la Generalitat de Catalunya. Aquest pla assenyalava la necessitat d’impulsar l’existència 
de mediadors en aquest àmbit, i en considerava necessaris els serveis per atenuar els 
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desavantatges i les dificultats que pot trobar la població immigrada, per raons culturals, 
socials i lingüístiques, en l’accés a les prestacions sanitàries bàsiques. 
 
El nou programa, al que l'entitat destina una inversió de 2,3 milions d'euros, es presenta 
com un projecte innovador, tant a escala nacional com internacional. S’hi poden trobar 
algunes experiències estrangeres, però cap d’elles aconsegueix afrontar la qüestió des 
d’una perspectiva tan global, considerant la formació com un factor indispensable per a la 
professionalització del professional mediador i actuant segons les necessitats concretes 
de cada territori. 
 
L’Obra Social ”la Caixa” va iniciar el seu programa d'immigració a finals del 2006 amb 
l’objectiu de facilitar la inclusió social de les persones nouvingudes en el conjunt de la 
ciutadania, promoure accions encaminades a garantir l’accés d’aquest col·lectiu als 
recursos i serveis bàsics del nostre país i, en definitiva, fomentar la convivència i la 
cohesió social entre les persones de diverses cultures, apostant per la mediació 
intercultural amb una estratègia social i comunitària per a la consecució d’aquests 
objectius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per ampliar aquesta informació: 
Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 
Julia Salsas – 934 046 056 / 669 748 158 – jsalsas@fundaciónlacaixa.es
Gabinet de Comunicació del Departament de Salut 
premsa.salut@gencat.es -  93 227 29 10 
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