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Programa De Compatriota a 

Compatriota

•Funciona ininterrompudament des de 

l’any 1998l’any 1998

•Dona resposta en cada moment a la 

demanda d'assistència sanitària dels 

col·lectius  exclosos 



Programa De Compatriota a 

Compatriota

•Orientat principalment a les dones, Orientat principalment a les dones, 

homes, infants i famílies immigrades 

en situació d’extrema vulnerabilitat i 

risc d’exclusió social 









Programa De Compatriota a 

Compatriota

•La finalitat principal és aconseguir l’accés 

normalitzat d’aquestes persones al sistema 

sanitari públic, prioritzant la seva atenció a sanitari públic, prioritzant la seva atenció a 

càrrec dels serveis públics d’assistència 

primària de salut i l’atenció sanitària a dones 

embarassades i menors



CARTERA DE PRESTACIONS

Orientació, suport i acompanyament individual gratuït a tota la població 

vulnerable mancada de documentació d’accés al sistema sanitari públic 

Informació sobre el procés d’empadronament i tramitació de  la targeta 

sanitària individual 

Informació a mida per a resoldre necessitats socials en situacions 

d’extrema vulnerabilitat 

Prestació d’assistència sanitària bàsica immediata i gratuïta 

Ajut per a la dispensació gratuïta de fàrmacs essencials prescrits pels 

serveis sanitaris públics durant el procés d’espera de tramitació de la 

targeta sanitària individual 



DETECCIÓ I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
DE PARELLA 

Qualsevol dona  beneficiària de qualsevol programa o servei de 
l’Associació Salut i Família és subjecte d’una exploració activa 
sobre la  presència o no de violència de parella en la seva vida i 
en cas afirmatiu rep una oferta d’atenció i orientació immediata 
de  tipus jurídic i psicològic  

El test que s’ha utilitzat per detectar presència de  violència amb 
la parella actual és el Women Abuse Screening Tool WAST en 
versions castellana, anglesa, francesa i àrab



ACTIVITAT TOTAL: 3580 

Compatriota a Compatriota

2013

ACTIVITAT TOTAL: 3580 

casos



• Suport, orientació i acompanyament als
menors, dones embarassades i població
estrangera de tots els orígens en 
situació d’extrema vulnerabilitat i sense
documentació d’accés al sistema documentació d’accés al sistema 
sanitari públic 

• 1199 casos
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• Facilitació de l’accés als serveis sanitaris        
públics als menors, dones 
embarassades i població estrangera de 
tots els orígens i també als ciutadans/es 
autòctons/es en situació vulnerablesautòctons/es en situació vulnerables

• 715 casos
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• Prestació d’assistència sanitària i
farmacèutica bàsica i gratuïta durant el
procés d’espera per a la tramitació de 
la targeta sanitària individual

• 429 casos
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• Ajut per a la dispensació gratuïta de
fàrmacs essencials durant el procés
d’espera per a la tramitació de la
Targeta Sanitària Individual

• 77 casos
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• Informació a mida per a resoldre 

necessitats socials  en 

situacions d’extrema vulnerabilitat

• 1160 casos
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•Exploració de violència de parella en: 
51,74% casos 

•Prevalença de violència de la parella     
actual a: 5,7% casosactual a: 5,7% casos
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PERFIL DE LA POBLACIÓ ATESA 

99,87% de procedència estrangera i 
0,13% autòctona

•Europa 23,51% 
•Magreb 26,15% •Magreb 26,15% 
•Àfrica 13,35% 
•Amèrica Llatina 19,20% 
•Rússia i Ex Unió Soviètica 9,18%
•Asia 8,48%



PERFIL DE LA POBLACIÓ ATESA 

Viuen a la ciutat de Barcelona 85,80% 
En vivendes normalitzades 40,61%. 

Les vies d’arribada:

Iniciativa pròpia 49,37% 
Centre d’Acolliment Zona Franca 4,45%
Serveis sanitaris públics 6,11%Serveis sanitaris públics 6,11%
Creu Roja de Catalunya 4,73% 
SAIER 2,92% 
Asociación RETO                                         3,06%  
Altres ONGs i serveis socials                  29,36%. 



PERFIL DE LA POBLACIÓ ATESA 

•Dones 51,74%
•Homes 48,26%

•Edat de 20 a 40 anys  el 62,16% 
•Menors de 20 anys  el 4,17%. 

L’estat civil L’estat civil 
•Solter/a al 51,18% 
•Casats o en unió de fet el 34,90%

Unitat de convivència no incloïa la  parella en el 69,26% dels casos.

El  55,10% manifestava tenir fills/es, tan sols el 20,87% vivia amb  ells/es. 



Buscava feina 9,62% 
Tenia un treball assalariat o autònom 0,28% 

En situacions de precarietat que
anaven des de l’economia submergida
a la desocupació més absoluta 90,10% 

PERFIL DE LA POBLACIÓ ATESA 

a la desocupació més absoluta 90,10% 

L’analfabetisme va  estar present al 4,03% 
Amb estudis primaris el 27,68% 
Estudis secundaris el 56,60% 



PERFIL DE LA POBLACIÓ ATESA 

Els/les usuaris/es estrangers/es un 56,60% havia arribat 
a Espanya durant el període 2009-2013

El 42,59% es trobava amb una gran dificultat per 
acomplir els requisits d’empadronament.acomplir els requisits d’empadronament.

El 30,17% estaven en situacions d’extrema vulnerabilitat 
presentant patologies mèdiques on calia assegurar la 
continuïtat assistencial en el 21,50% dels casos. 



COL·LABORACIÓ I SUPORT D’ORGANITZACIONS 
PÚBLIQUES I PRIVADES 

Les organitzacions finançadores del Servei De 
Compatriota a Compatriota han estat: 
Servei Català de la Salut Servei Català de la Salut 
Departament de Benestar Social i Família 
Instituto de la Mujer d’España
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Les organitzacions que han prestat activament 
serveis sanitaris a la població atesa al Servei De 
Compatriota a Compatriota han estat: 

PAMEM, Institut de Prestacions 
d’Assistència Mèdica al Personal Municipal 

Centre d’Assistència Primària de Salut Vila 
Olímpica 
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La Direcció d’Atenció a l’Usuari de la Regió
Sanitària de Barcelona del CatSalut ha prestat
una col·laboració imprescindible facilitant la
tramitació de la targeta sanitària i el Consell
Municipal d’Immigració de l’Ajuntament de
Barcelona s’ha interessat activament per la
problemàtica dels estrangers que trobenproblemàtica dels estrangers que troben
barreres d’accés a l’atenció sanitària pública
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Les organitzacions que han prestat activament serveis socials a 
la població derivada pel Servei De Compatriota a 
Compatriota han estat: 

Associació Salut i Família, L’Hora de Déu, CEAR, Comisión Española de 
Ayuda al Refugidado, Religioses de Maria Immaculada, Anem per Feina, 
Coordinadora per la Inserció Sòciolaboral, Probens, Promoció i Benestar 
Social, Surt. Associació de Dones per a la Inserció Laboral, Odontologia 
Solidaria,  Barcelona Activa,  SATMI. Programa d’Atenció a la Salut Mental 
de les Persones Immigrades Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Serveis Socials de les Persones Immigrades Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Serveis Socials 
Municipals Ajuntament de Barcelona, Càritas Diocesana de Barcelona,  
SAIER. Servei d’Atenció als Immigrants, Estrangers i 
Refugiats
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Les organitzacions col·laboradores que han aconsellat a la 
població vulnerable la consulta al Servei De Compatriota a 
Compatriota han estat: 

Centre d’Acolliment Residencial Zona Franca , SAIER, Servei d’Atenció als 
Immigrants, Estrangers i Refugiats, Asociación RETO a la esperanza, NO a la 
Droga, Creu Roja de Catalunya, ACSAR, Associació Catalana de Solidaritat i 
Ajuda als Refugiats, AMIC, Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants de 
Catalunya , Associació Benestar i Desenvolupament , SATMI, Programa Catalunya , Associació Benestar i Desenvolupament , SATMI, Programa 
d’Atenció a la Salut Mental de les Persones Immigrades Parc Sanitari Sant 
Joan de Déu , Hospital del Mar, Centre PereCamps , Hospital Clínic , Hospital 
Sant Joan de Deu, Hospital de Bellvitge, Hospital Vall d’Hebron, Agència de 
Salut Pública de Barcelona , ACCEM, Xarxa 9 Barris Acull , Asociación Española 
Contra el Càncer 
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• Salut i Família continuarà treballant per 
l’accés als serveis sanitaris públics als 

menors, dones embarassades i població 
estrangera de tots els orígens i també 

als ciutadans/es autòctons/es en 
situació vulnerablessituació vulnerables

Sanitat per a tothom !!



• Gràcies
• Rossend Fernández

• Associació Salut i Família

• Via Laietana, 40

• 08003 Barcelona 

• Tel 93 268 24 53

• rfernandez@saludyfamilia.es• rfernandez@saludyfamilia.es

Sanitat per a tothom !!


