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FINALITATS

JUNTA DIRECTIVA

MISSIÓ:

Assistir a les persones d’acord amb el principi d’imparcialitat pel que fa al seu
origen, ètnia, sexe, nacionalitat, condició social i religió ens els aspectes mèdics,
psicològics, interculturals, socials i, en el seu cas, jurídics en les diverses vessants
relacionades amb la salut sexual i reproductiva com la planificació familiar i la
interrupció voluntària de l’embaràs, així com les relacions familiars i les necessitats
bàsiques de salut, suport social i assentament.

FAMÍLIES

Les famílies objecte de la finalitat de l’Associació Salut i Família són totes
aquelles estructures primàries de suport per a la vida que cristal·litzen en formes
plurals de convivència i, en conseqüència, inclouen, entre d’altres:

a) Diversitat d’origen, ètnia i nacionalitat: famílies natives, famílies immigrants,
famílies de minories ètniques, famílies transnacionals.

b) Diversitat de composició sexual i generacional: famílies heterosexuals,
famílies monoparentals, famílies reconstituïdes, famílies homosexuals, famílies
reagrupades.
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MATERNITAT LLIURE I
RESPONSABLE

MARES ENTRE DUES CULTURES
L’objectiu és millorar la cobertura de necessitats insatisfetes en l’àmbit de la
prevenció i promoció de la salut materno-infantil, enfortint coneixements,
capacitats i xarxes de suport social funcionals.

Oferim grups de trobada i suport per a que les dones del Magreb, Xina, Pakistan
i LLatinoamerica expressin i comparteixin els seus dubtes, els seus èxits i
dificultats ara que són mares lluny dels seus països. Donem informació útil per
a que els infants creixin sans i sobre recursos públics de planificació familiar

Total mares ateses 2009-2010:   603

Procedència de les mares: 43.6 % de Llatinoamèrica, 31.3 % de Xina, 17.3 %
del Magreb i 7.8 % de Pakistan.

Activitat 2009-2010

Número total de dones ateses: 13.042

Percentatge de IVES realitzades: 77,6%

Número de dones ateses
en Consell Familiar: 427

Número de dones amb DIUS
implantats: 4.062

Cobertura de DIUS respecte IVES
realitzades: 40,1%

Percentatge de dones que no
varen interrompre el seu embaràs:  6,8%

Percentatge de dones repetidores: 15,6%

Percentatge de dones en primer
trimestre de gestació: 86.3%

Percentatge de dones entre 12-16
setmanes de gestació: 10.7%

Percentatge de dones entre 17-22
setmanes de gestació: 3%

Finançament no procedent: 5,6%

Finançament del 25% IVE: 44.8%

Finançament del 50% IVE: 28%

Finançament del 75% IVE 11,5%

Finançament del 100% IVE: 10,1%

Percentatge de dones menors
de 20 anys: 10,7%

Percentatge de dones immigrants: 62%

Percentatge de dones immigrants
residents menys de quatre anys: 22,6%

OFEREIX

Informació sobre interrupció de la gestació, facilitant la decisió lliure

i responsable de les dones procedents de grups vulnerables.

Contracepció immediata post-interrupció d’acord amb les

recomanacions internacionals de prevenció de la repetició de les

interrupcions.

Consell familiar en col·laboració amb l’Hospital Materno-Infantil Vall

d’Hebrón en els casos de risc de malformació i/o mort fetal.



PROGRAMA “DE COMPATRIOTA A COMPATRIOTA”

Servei adreçat per a dones, homes i famílies immigrants en situació

irregular i que no poden obtenir la targeta sanitària. Sabem que la

salut és prioritària i que juga un paper crucial en la millora de la vida

diària de les persones. Per això, oferim la possibilitat d’accedir de

manera real, efectiva i gratuïta a serveis mèdics de primera qualitat.

Total immigrants irregulars atesos 2009-2010:   1132

IMMIGRACIÓ I SALUT

Els centres sanitaris estan compromesos en oferir una atenció de qualitat
per tothom. Per això, han incorporat la mediació intercultural cap a les persones
estrangeres al seu funcionament diari.
La mediació intercultural comprèn un conjunt d’accions informatives,
lingüístiques, organitzatives i de suport orientades a les persones d’orígens
diversos. En aquest procés dinàmic cada acció desplegada desvetlla noves
necessitats com ara la millora de les competències interculturals de les
organitzacions i dels propis professionals sanitaris.

Els mediadors interculturals treballen directament als centres sanitaris de
Catalunya. Aquesta acció facilita l’enteniment, idiomàtic i cultural, entre pacients
i personal sanitari, contribuint a una atenció sanitària de major qualitat per al
pacient i dinamitzant el desenvolupament de les tasques assistencials.

MEDIACIÓ INTERCULTURAL EN CENTRES SANITARIS

Activitat 2009-2010:

Total immigrants atesos: 84.078

Total accions efectuades: 360.679

Immigrants atesos a Hospitals:  20.174

Immigrants atesos en Atenció Primària:  63.904

Hospitals col·laboradors:  4

Centres d’Atenció Primària col·laboradors: 23



XARXA DE FAMÍLIES HOSPITALÀRIES
PER ALS IMMIGRANS

ORIENTACIÓ JURÍDICA I RECOLZAMENT PER
A DONES DE TOTS ELS ORÍGENS

PROGRAMA BRÚIXOLA

Una família hospitalària és una família
arrelada a Catalunya que aprèn amb els

immigrants i s’obre al món.

Cada família hospitalària viu l’experiència  de fer
front i respondre a les necessitats d’informació i

diàleg entre cultures portant a terme l’acollida d’una família
immigrant nouvinguda o en procés de reagrupament familiar.

Qualsevol família pot formar part del Programa de forma voluntària
i durant un període de tres mesos acompanyant i responent a les
necessitats d’informació i diàleg intercultural d’una família immigrant.

TOTAL USUÀRIES ATESES 2009-2010:
  689

Servei d’Orientació Jurídica:
538 usuarias

Servei d’Orientació Psicològica:
151 usuarias

La vulnerabilitat i risc d’exclusió social de
les famílies autòctones i immigrants en
situació de pobresa sovint va associada a
entorns familiars adversos i a tradicions
culturals que discriminen els drets de les
dones i dels menors. Les situacions de
fragmentació familiar, aïllament social i
sobrecàrrega generen una necessitat
apressant d’orientació i suport jurídic per
protegir els drets de les dones i els menors
en casos de separació, divorci, repudi
encobert i reagrupament familiar. D’altra
banda, els serveis d’orientació i suport
psicosocial són cabdals per ajudar a establir
prioritats i estratègies d’afrontament eficaces
en situacions de canvi o conflicte familiar.

Aquest Programa ofereix assessorament i suport
jurídic i psicosocial a les famílies i les dones en situació
d’extrema vulnerabilitat i amb conflictes familiars actius, posant
especial atenció en la protecció proactiva dels fills/es menors i
en la viabilitat de la separació/divorci en cas de qualsevol modalitat
de maltractament.



BANCS DEL TEMPS

El Banc del Temps és una nova institució social que pren l’hora de temps com
a unitat de valor i de canvi entre persones. Els Bancs del Temps són
clubs d’intercanvi de serveis, habilitats, coneixements i relacions entre persones
que viuen en el mateix barri o que estan vinculades a una comunitat educativa,
sanitària, empresarial, sindical o institucional comú. Cada Banc del Temps
compta amb una Secretaria pròpia on les persones associades registren les
seves dades personals, les activitats per a les que s’ofereixen i els serveis que
sol·liciten rebre, així com la quantitat i la qualitat del temps que posen a
disposició de la resta de socis/sòcies. La Secretaria edita un butlletí informatiu
que es distribueix periòdicament entre els seus membres. D’aquesta manera,
les persones integrades en el Banc del Temps poden posar-se en contacte
entre sí per a pactar els intercanvis que desitgin. Igualment, poden recórrer
a la Secretaria per a que els hi faciliti l’intercanvi.

Total Bancs del Temps a Espanya: 31

Total Bancs del Temps a Barcelona: 8

Número de voluntaris a les secretaries: 137

Número de socis/es: 2.669



ESDEVENIMENTS
I PUBLICACIONS

PRINCIPALS
COL·LABORADORS 2010

PROJECTES EUROPEUS

Jornada “Ante todo son Niños”. Abril 2010. CaixaForum Madrid.

Jornada “Salud, Cambio Cultural e Inmigración”. Maig 2010. Barcelona.

IX Jornada “Bancos del Tiempo”. Octubre 2009. Barcelona.

X Jornada “Bancos del Tiempo” i Desè aniversari. Octubre 2010.
Barcelona.

Acte públic de presentació del estudi “Disparidades y necesidades
multiculturales en la atención sanitaria a las madres inmigrantes”.
Hospital Clínic de Barcelona. Març 2009.

Actes públics de presentació i avaluació del programa “Brújula:
orientación jurídica y apoyo psicológico para mujeres de todos los
orígenes”. Abril 2009 i Novembre 2010.

Tallers de Formació Intercultural per a Professionals Sanitaris. Febrer
2009 i Novembre 2010. Barcelona.

Méndez, E. “La zona grisa de la violència de parella contra les dones
immigrants” Barcelona. 2010

Segarra, E. i  Méndez, E.“El derecho de los extranjeros a la protección
de la salud en España”. Barcelona. 2010

Projecte Grundvitg “Programes d’acompanyament dels Bancs del
Temps” 2010-2011

Projecte Leonardo “Les professions jurídiques a l’àmbit social i el
seu impacte en la formació continuada dels usuaris per a la ciutadania
activa”. 2010-2012

Projecte Daphne “Violencia en la parella i inclusió professional”
2010-2011

PRINCIPALS FINANÇADORS

Centres Sanitaris: Corporació Sanitària Hospital Clínic, Consorci Parc
de Salut Mar de Barcelona, Hospital Esperit Sant de Santa Coloma,
Hospital Vall d’Hebro, Centres de Atenció Primeria de Drassanes, Raval
Nord, Casc Antic, Poble Sec, Besòs Mar, Sant Joan, Manso, Fondo, Gorc,
Sant Roc de Barcelona. Programes d’Atenció a la Salut Sexual y
Reproductiva de Santa Coloma, Sant Adrià i Avinguda Catalunya de
Badalona, Equip d’Atenció Primària de Raval Sud, Unitat de Vigilància de
Epidemiologia de Hospitalet de Llobregat. Els Centres d’Atenció Primària
de Balaguer, Rambla Ferran, Cervera, Mollerussa, Seròs i Tàrrega de
Lleida, el Centro de Urgències de Atenció Primària de Rambla Ferran de
Lleida i el Programa d’Atenció a la Salut Sexual y Reproductiva Prat de
la Riba de Lleida.

Associacions: Creu Roja de Catalunya, Associació Lluïsos de Gràcia,
Centre d’Orientació al Immigrant (CONVIVIM), Xarxa per al Desenvolupament
i Integració de Nacions (RUMBO), Associació de Dones Bolivianes en
Catalunya, Federació d’Entitats Bolivianes en Catalunya, Associació del
Salvador a Catalunya i l’Associació de dones pakistaneses Al Falah.

Clíniques Mediques: Centro Mèdic Aragó, Centro Mèdic les Corts, Institut
Ginetec, Centre Mèdic Eira, Clínica Dalmases.

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Ajuntament de Barcelona.

Ministerio de Sanidad y Política Social.
Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Instituto de la Mujer de España.
Comisió Europea. Direcció General V

Obra Social Caja Madrid
Obra Social Caixa Sabadell



DIRECCIONS OFICINES SALUT I FAMÍLIA

Girona
Hotel de Entidades · C/ Sant Dionís, 42 · Despacho 1.12

17190 SALT (Les Bernardes). Girona.
Tel. 93 268 24 53 · Fax 93 319 85 66
Email: saludyfamilia@saludyfamilia.es

Lleida
Passatge de l’Empordà, 16 · 25006 LLeida

Tel. 93 268 24 53 · Fax 93 319 85 66
Email: saludyfamilia@saludyfamilia.es

Barcelona
Via Layetana, 40 3º 2ª B · 08003 Barcelona

Tel. 93 268 24 53 · Fax 93 319 85 66
Email: saludyfamilia@saludyfamilia.es

Tarragona
C/ Ponts d’Icart, s/n · 6ª planta – Parking La Pedrera

43004 Tarragona
Tel. 93 268 24 53 · Fax 93 319 85 66
Email: saludyfamilia@saludyfamilia.es


