
 

 
 
 
 
 

Nota de premsa 
 

Durant aquest any, el projecte ha donat cobertura a 54 centres d'atenció 
primària i a 27 centres hospitalaris. Des de 2008 s’han dut a terme més de 
28.000 activitats de mediació individual  

 

"la Caixa" i del Departament de Salut 
prorroguen l’actual conveni de mediació 

sanitària intercultural dos anys més 
 

• La consellera de salut, Marina Geli i el director general de la 

Fundació “la Caixa” han presentat els resultats del segon 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 consolidar la mediació 

intercultural en l’àmbit de la salut i millorar l’accessibilitat de la 

població immigrant als serveis de salut. Les dades sobre el 

nombre de persones immigrades al nostre país confirma la 

necessitat de seguir impulsant durant els propers anys els serveis 

de mediació sanitària intercultural.   
 

• Durant aquests dos anys, a través del paper dels mediadors s’han 

generalitzat les adaptacions de l’atenció sanitària a una població 

culturalment diversa. S’ha dut a terme, l’adaptació dels recursos 

de mediació a les necessitats territorials amb un increment del 

nombre de mediadors interculturals.  

 

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

sol·licitat el servei de mediació són: ginecologia, obstetrícia,  

medicina familiar i pediatria. El perfil més habitual dels beneficiaris 

particulars, és una dona entre 24 i 64 anys. Pel que fa a l’origen 

dels demandants, majoritàriament s’ha atès a la comunitat àrab, 

seguida de la xinesa. 
 

• Des de la seva posada en marxa, l’Obra Social ”la Caixa” ha 
destinat prop de 3,5 milions d’euros per al desenvolupament 
d’aquest nou projecte.  

 
 
 



 

• Tots els mediadors formats per la Fundació “la Caixa” i el 
Departament de Salut, consolidaran els seus coneixements a 
través d’una formació continuada i “coaching” que tindrà una 
durada de dos anys. 

 

 

Barcelona, 7 d’abril de 2010.- La consellera de salut, Marina Geli i el 

director general de la Fundació “la Caixa, han presentat aquest matí al 
CaixaForum Barcelona 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 
segon curs de formació de mediadors en l'àmbit de la salut, també hi han 
assistit la directora general de Planificació i Avaluació, Mª Luisa de la Puente; 
el director de l’Institut d’Estudis de la Salut, Mateu Huguet i Recasens; la 
directora del Pla Director d’Immigració, Tona Lizana i el Marc Simon, director 
de l’Àrea d’Integració Social de la Fundació “la Caixa”.  
 
durant l'acte celebrat aquest matí s'ha posat de manifest la consecució d'un 
dels objectius marcats al conveni: la consolidació de la xarxa de mediadors 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 durant l’any 2009han 
pres part en el curs de formació i han donat la benvinguda  als professionals 
de la mediació que cursaran la formació continuada prevista per a aquest 
2010. 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 aquests dos anys, a través del paper dels mediadors s’han generalitzat 
les adaptacions de l’atenció sanitària a una població culturalment diversa. S'ha 
incrementat la formació de mediadors en l’àmbit sanitari, s’han adaptat entorns 
hospitalaris, s’han adequat  protocols clínics, tractaments, dietes en funció als 
hàbits i costums de les diferents societats de procedència, entre d’altres 
accions. 
 
Durant aquests dos anys de funcionament del projecte s’han format i acreditat 
fins a un centenar de mediadors/es, 50 dels quals no disposaven d’experiència 
prèvia en mediació sanitària.  Això ha permès  incrementar el nombre 
d’efectius presents al territori i consolidar així un model de mediació homogeni 
per a tota Catalunya, però  adaptat a les necessitats de cada Regió Sanitària. 
Així,mitjançant un centre coordinador del projecte s’ha aconseguit apropar, 
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 des de la 
implantació del programa al 2008 s’han comptabilitzat més de 28.000 
actuacions de mediació individual, que van des de la informació als usuaris i la 



 

interpretació lingüística i cultural, fins a l'elaboració de materials i documents, 
com els tràmits administratius.  
 
Durant  l’any 2009 s’ha donat cobertura de forma regular a un total de 88 

institucions sanitàries: 54 centres d’atenció primària, 27 Hospitals, 5 Centres 
de Salut Mental, 1 Unitat de Vigilància Epidemiològica i a una ONG. El nombre 
total de centres que s’han beneficiat en algun moment de les mediacions 
efectuades per mediadors/es d’aquest programa durant el període 2008-2009 
s’eleva fins els 133. 
Segons les dades, el perfil més habitual d’usuari és el d’una dona d’entre 25 i 

64 anys. Pel que fa a l’origen dels beneficiaris, s’han atès persones de 77 
nacionalitats diferents, essent majoritaris els perfils d’usuaris originaris dels 
països del magrib (principalment del Marroc), seguits de la comunitat xinesa, 
la pakistanesa, les dels països subsharaians (especialment la senegalesa) i 
les de l’Est d’Europa (bàsicament de Romania).  Dins el sistema sanitari, les 
especialitats en les què més s'ha sol·licitat el servei de mediació són: 
ginecologia, obstetrícia, medicina familiar i pediatria.  
 
L'acte ha finalitzat amb la conferència inaugural del programa de Formació 
Continuada: Convivència Intercultural, el repte per a una societat 

cohesionada impartida pel Sociòleg  francès d’origen argelià Sami Naïr.  
 
 

Formació Continuada i Coaching als Mediadors Sanitaris  

 
La formació i la incorporació dels mediadors sanitaris al mercat laboral millora 
la qualitat i l’equitat dels serveis públics de salut. Redueixen les barreres  
culturals i les dificultats de comunicació que sovint s’estableixen entre 
professionals sanitaris i usuaris i usuàries dels serveis de salut d’origen 
immigrat. 
La Obra Social “la Caixa” i el Departament de Salut consolidaran els 
coneixements que els mediadors han adquirit durant la seva etapa de 
formació, a través de formació continuada per aprofundir en el seguiment de 
casos complexes o situacions d’alta emotivitat i/o dificultats durant el procés 
de l’activitat assistencial.  
Els continguts previstos per a reforçar durant la formació continuada dels dos 
propers són els següents: 
-La identitat professional del mediador intercultural 
-Ètica i codi deontològic del mediador 
-La transferència en la comunicació intercultural. 
-La interpretació lingüística, 
-La comunicació i relació amb els professionals sanitaris i amb els iguals. 
-Salut maternoinfantil i diversitat cultural  
-Suport a l’alletament i alimentació en nadons crítics.  
-Desigualtats i situacions de risc en salut sexual i reproductiva 
-Mediació en grups vulnerables i salut comunitària 



 

-Desigualtats en salut en patologies més freqüents. 
-Malalties infeccioses de declaració obligatòria. 
-Situacions de risc i vulnerabilitat mental. 
 
A més a més, un equip d’experts en psiquiatria transcultural de la Vall 
d’Hebron liderarà sessions de coaching en grup on s’aprofundirà en situacions 
complexes i/o estressants que tenen lloc durant el procés assistencial i 
acompanyament en dubtes i confusions d’identitat professional com a 
mediador.  La activitat formativa acabarà al novembre del 2011.  
 

 

Consolidació de la Xarxa de Mediadors Sanitaris 

 
La prorrogació del conveni de Mediació Intercultural Sanitària consolida al 
Sistema de Salut Català la figura del mediador com a pont entre  cultures en 
els centres sanitaris En aquest sentit, es cobreix una de les necessitats 
expressades pels professionals de l’atenció sanitària,  recollides en el Pla 
Director d’Immigració (PDI) en l’àmbit de la salut, elaborat per la Generalitat de 
Catalunya.   
Amb aquest pla es cobreixen les barreres comunicatives i d’ordre cultural 
obstaculitzen el desenvolupament del procés d’atenció sanitària. Amb la 
presència del mediador millora la comunicació entre pacient i metge i 
augmenta la qualitat de l’assistència.  
 

Aposta per la Interculturalitat i la Cohesió Social  

 
El Programa d’Interculturalitat i Cohesió Social, complementa amb el projecte 
de Mediació Sanitària, la seva aposta decidida pel foment de la convivència 
ciutadana intercultural. De fet, l’Obra Social “la Caixa” ha posat en marxa un 
nou projecte d’intervenció comunitària intercultural que té per objectiu l’impuls 
de processos de desenvolupament comunitari que contribueixin a promoure la 
convivència i a afavorir la inclusió social de totes les persones residents en un 
territori.  
El projecte s’implementarà a àrees locals de la mà d’entitats socials i en 
col·laboració de l’administració pública i dels recursos existents als territoris. 
L’actuació s’acotarà a barris i zones concretes, on es desenvoluparan 
actuacions integrals a través d’equips multidisciplinaris que actuaran com a 
referent i motors de la convivència en tres àmbits prioritaris d’actuació: 
l’educatiu, el sanitari i el social.  
 

Per a més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social “la Caixa” 
Sonia Oquendo: 676 063 6 17 soquendo@fundacionlacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  



 

Gabinet de Comunicació del Departament de Salut 

premsa.salut@gencat.es -  93 227 29 10 

 

 

 

 

 


