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1. Nota preliminar

El desembre del 2007 el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i la Fundació La Caixa van rubricar un conveni de col·laboració amb l’objectiu de consolidar
la xarxa de mediadors interculturals desplegats als centres de salut de les diferents
regions sanitàries de Catalunya.
Aquest conveni naixia amb la voluntat i disposició de donar suport a l’assoliment dels
objectius marcats pel Pla director d’immigració (PDI) en l’àmbit de la salut, respecte a la
provisió de millores en l’atenció sanitària de la població immigrada.
A grans trets, els principals continguts del conveni s’organitzaven al voltant de tres eixos
d’actuació fonamentals: la consolidació d’un programa de formació per a la capacitació
de professionals en mediació intercultural dintre de l’àmbit de la salut; l’augment dels
recursos professionals de mediació per garantir una atenció de qualitat a tot el territori
català; i la creació d’un centre coordinador capaç d’ajustar la gestió del projecte a la
valoració territorial de les necessitats.
A la vegada, a la projecció inicial, el mateix PDI preveia un seguiment de l’evolució
dels tres eixos articulats al conveni, així com una avaluació continuada dels processos
d’implementació corresponents al desplegament dels diferents programes derivats.
Aquest informe correspon a l’avaluació qualitativa dels serveis de mediació en l’àmbit
de l’atenció sanitària de Catalunya, tal com s’han articulat i implementat a les diferents
regions sanitàries del territori.
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2. Resum

2.1 Introducció

En el decurs de la darrera dècada, Catalunya ha estat una de les comunitats autònomes
que ha rebut més immigració dins del conjunt de l’Estat. Aquesta circumstància ha generat la necessitat de proporcionar atenció sanitària a una societat cada cop més diversa.
El sistema de salut català, seguint l’experiència de molts sistemes de salut de l’Europa
occidental, s’enfronta a noves característiques diferencials dels nous usuaris —idioma,
bagatge cultural, condicions socials, etc.— que poden suposar noves demandes en el
procés d’atenció. Aquesta modificació del perfil dels usuaris, a la vegada, contribueix a
fer complexa la interacció assistencial entre el personal sanitari i els usuaris nouvinguts.
La comunicació, tant per les barreres que pot suposar la presència de llengües molt
diferents, com per la diversitat creixent de bagatges culturals al territori, és una de les
causes més importants i recurrents d’incidències i complicacions pel que fa a l’atenció
de la població immigrada. Així, dins del context d’interacció entre el personal sanitari
i l’usuari immigrat o usuària immigrada, un dels principals reptes que cal assolir és el
d’una comunicació efectiva entre ambdues parts.
La mediació intercultural en el procés d’atenció sanitària és una estratègia promoguda
per nombroses polítiques sanitàries nacionals i internacionals adreçades a la població
immigrada per a la millora d’aquesta comunicació.
A Catalunya han estat moltes les entitats que han promogut la implantació de serveis
de mediació intercultural als centres de salut del territori. A través de diferents projectes
i amb diferents graus de col·laboració amb l’administració autonòmica, l’aposta per la
mediació ha fet front a l’objectiu de disminuir les barreres idiomàtiques i socioculturals
que obstaculitzen el principi d’igualtat en l’atenció sanitària.
Actualment, i en col·laboració amb la Fundació La Caixa, el Programa de mediació intercultural gestionat pel PDI del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya és el
que ofereix l’aposta més àmplia i ambiciosa en aquest àmbit.
En aquest context, l’estudi es presenta com una avaluació qualitativa dels serveis de
mediació interculturals desplegats per les diferents regions sanitàries de Catalunya,
amb l’objectiu d’identificar les condicions que poden garantir-ne la continuïtat reforçada.

2.2 Mètodes

Entre els mesos de maig i setembre de l’any passat, el 2009, es va dur a terme una
aproximació qualitativa sobre el terreny (entre hospitals i centres d’atenció primària —
CAP— es van visitar fins a quinze centres de salut del territori), a través de la qual es
van efectuar vora de setanta-cinc entrevistes en profunditat i es van organitzar fins a
quatre grups de discussió. En tots els casos, els informants que van integrar la mostra
corresponien a algun dels quatre perfils escollits en funció dels interessos de l’estudi:
professionals sanitaris, usuaris immigrats, mediadors interculturals i referents dels diferents centres de salut.
El tractament detallat de les diferents unitats temàtiques treballades amb els diferents
perfils d’informants, va generar un volum considerable d’informació sobre les valoracions del servei de mediació per part de tot el conjunt d’actors implicats (professionals
sanitaris, usuaris, mediadors, referents, delegats territorials i autoritats competents).
Aquesta informació, així com la provinent de qualsevol altra font documental, ha estat
tractada mitjançant l’anàlisi del contingut categorial temàtic. A través d’aquest procedi9

ment s’ha sistematitzat, contrastat i elaborat tota la informació, amb l’objectiu d’extreure’n
conclusions orientades a donar resposta a les preguntes inicials de l’avaluació i als objectius generals de l’estudi.
2.3 Resultats

La implantació generalitzada del programa de mediació als centres de salut de Catalunya, sembla cobrir una demanda plantejada i sentida per un nombre significatiu de
professionals sanitaris i usuaris immigrats davant de les barreres comunicatives que, ja
sigui per diferències lingüístiques o incomprensions d’ordre cultural, obstaculitzaven i
obstaculitzen el desenvolupament fluid del procés d’atenció sanitària.
Els professionals indiquen que el programa incrementa la seva capacitat per diagnosticar determinades malalties i diferenciar-les. A la vegada, optimitza les vies d’interpretació
de la informació mèdica, de manera que els pacients també aconsegueixen entendre
millor el diagnòstic, així com el tractament prescrit pel professional sanitari.
En alguns casos, la presència del mediador o mediadora ofereix per primera vegada la
possibilitat d’elaborar un historial clínic complet i detallat del o la pacient. Tant els professionals sanitaris com els usuaris assenyalen que les intervencions dels mediadors interculturals faciliten l’atenció, ja que els permeten cooperar més, gràcies a l’establiment
d’una comunicació adequada, i d’un augment del clima de confiança.
En referència a la utilització dels serveis sanitaris, la intervenció del mediador o mediadora estimula una millora de l’accés adequat als serveis: les visites als serveis d’urgències
hospitalàries es redueixen, en favor de les visites efectuades a l’atenció primària i als
serveis preventius. Així mateix, augmenten les prescripcions i el seguiment de tractaments farmacològics.
A través del paper dels mediadors s’ha generalitzat progressivament l’adaptació de
l’atenció sanitària a una població culturalment diversa. Aquest procés de sensibilització
envers la realitat multicultural del nostre territori s’ha traduït en mesures que inclouen des
de l’adaptació d’entorns hospitalaris, fins a l’adequació de protocols clínics, tractaments
i dietes en funció dels hàbits i costums de les diferents societats de procedència.
Igualment, la presència de mediadors facilita la comprensió de l’univers cultural dels
usuaris, ajuda els professionals sanitaris a discriminar entre processos normals i processos patològics i redueix significativament el risc d’interpretar malament allò que narra el
pacient. Aquest tipus de suport és especialment destacat, reconegut i valorat pel conjunt de metges psiquiatres que han participat a l’estudi.
La presència de mediadors interculturals sembla que també contribueix en gran mesura a la satisfacció dels usuaris, tant als hospitals, com als CAP. Disminueix la sensació
d’aïllament i soledat del pacient, i excepte en comptades ocasions, propicia un espai de
complicitat i confiança bàsic per a la desinhibició.
Pel que fa a la formació rebuda pels mediadors, que han cursat el programa patrocinat
per La Caixa, sembla especialment útil a l’hora de demarcar la identitat professional de
la figura del mediador. Una gran majoria d’aquests professionals es mostren altament
satisfets respecte dels cursos de formació, si bé plantegen moltes observacions sobre aspectes millorables o reformulables, d’acord amb l’experiència adquirida durant
l’exercici de la tasca de mediació als centres.
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En definitiva, comptar amb serveis de mediació sembla millorar la comunicació i augmentar la qualitat de l’assistència d’una manera molt significativa, ja que ofereix millores
de gran abast en tots els camps d’atenció. Aquesta percepció general és compartida
de manera quasi unànime per tots els perfils d’informants seleccionats per a l’estudi. No
obstant això, són molts els aspectes en què aquests mateixos informants adverteixen
mancances i assenyalen marges de millora. Bona part recauen en la presentació dels
resultats, i se sistematitzen en forma de recomanacions a l’apartat final de l’estudi, així
com en el darrer epígraf d’aquest resum.
2.4 Conclusions

Els professionals sanitaris, els usuaris, els mediadors interculturals, els referents dels
centres i els delegats territorials entrevistats confirmen sistemàticament que la introducció del servei de mediació incrementa de manera significativa la qualitat de l’atenció dispensada a les poblacions nouvingudes. De forma absolutament majoritària, el conjunt
de la mostra manifesta que el Programa de mediació intercultural s’hauria de mantenir
(i en molts casos incrementar) i convertir-se en un servei habitual a disposició dels professionals sanitaris i de tots aquells usuaris que desconeixen les llengües vehiculars del
territori i presenten bagatges culturals diversos.
L’èmfasi d’aquest requeriment i el motiu de les millores estimulades pel desplegament
del programa, se centren al voltant de dos grans principis: en primer lloc, la presència
de mediadors interculturals sembla afavorir les condicions de comunicació entre els professionals sanitaris i els usuaris, ja que facilita l’intercanvi continu d’informació detallada
i redueix les possibilitats de malentesos a través de l’expressió i el relat del pacient. En
segon lloc, i com a conseqüència, optimitza l’atenció sanitària envers la població immigrada en termes d’efectivitat i eficiència i garanteix una atenció ajustada a les necessitats i a les particularitats que presenta l’usuari.

2.5 Recomanacions

Els resultats de l’avaluació suggereixen la necessitat d’aprofundir en el procés de desplegament dels serveis de mediació intercultural a totes les regions sanitàries del territori.
Tenint en compte les necessitats plantejades pels centres, així com els requeriments explicitats pels informants al llarg de l’estudi, és necessari augmentar i optimitzar la disponibilitat dels equips de mediació als centres de salut; impulsar un procés d’homogeneïtzació
territorial pel que fa a la disponibilitat i la qualitat del recurs; promoure recerca aplicada
que permeti aprofundir en el coneixement de les demandes de salut de la població
immigrada; recopilar i centralitzar totes les dades referents als programes de mediació
desenvolupats per les diferents regions sanitàries; impulsar millores en els programes de
formació i aprofundir en la professionalització del perfil del mediador; assegurar la implementació de programes de formació del personal sanitari en el desenvolupament de
competències interculturals; promoure la planificació i desenvolupament de programes
de salut comunitària amb l’objectiu d’impulsar la transició d’un model de mediació assistencial a un model de mediació comunitària; i definir la interculturalitat com a estratègia
transversal de la política sanitària catalana.
Com a condició primera per avançar en aquestes línies de treball, és necessari assegurar que la detecció de camps de millora i la capacitat de planificació vagin acompanyats
de la dotació dels recursos que cal implementar.
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3. Introducció

En el decurs de la darrera dècada, Catalunya ha estat una de les comunitats autònomes
que ha rebut més immigració dintre del conjunt de l’Estat. El moment de crisi econòmica actual i els seus efectes sobre les estructures economicolaborals d’arreu del món
anuncien l’adveniment d’una nova fase en el procés migratori transnacional que, de ben
segur, propiciarà noves transformacions en la composició demogràfica catalana. No
obstant això, ara per ara no hi ha elements que facin preveure una caiguda substancial
i imminent de la proporció de població immigrada a Catalunya, que al llarg del 2009 ja
ha arribat a situar-se per sobre del 15% de la població total i que representa, en xifres
absolutes, més d’un milió de residents estrangers (Idescat).

Taula 1. Evolució de
l’efectiu de residents
estrangers a Catalunya
2001-2008

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Nombre

974.743

860.575

642.829

603.636

462.046

383.938

328.461

280.167

% sobre el
total de la
població

13,3

11,9

9,1

8,7

6,8

5,8

5

4,4

Espanya

21,8

21,6

21,3

22

23,4

23,3

24,8

25,3

Font: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Observatorio permanente de la inmigración
© Institut d’Estadística de Catalunya

Aquesta tendència confirma un cop més que les transformacions demogràfiques que
afecten el nostre territori no es poden considerar un fenomen conjuntural, sinó que esdevenen una realitat amb efectes estructurals que cal continuar gestionant des de l’àmbit
polític, econòmic, demogràfic i sociocultural. Molt probablement, el fenomen migratori
continuarà sent un dels principals motors de transformació social del nostre país.
Com a vehiculadors de transformació social i cultural, els processos migratoris actuals
generen un conjunt de noves demandes en la societat receptora que cal atendre, a
la vegada que plantegen un seguit d’escenaris i reptes als quals cal donar resposta
(Jansà; García de Olalla, 2004).
Sens dubte, la interrelació de poblacions d’orígens socioculturals diversos és un dels
principals escenaris que dibuixa el fenomen migratori. Aquest fet, té efectes obvis sobre
l’àmbit econòmic i sociocultural del país d’acollida. Alhora també perfila una nova realitat
en àmbits més específics com ara el sociosanitari i planteja nous i importants reptes que,
al seu torn, requereixen noves estratègies de gestió i respostes més eficaces per part de
les diferents administracions competents.
En els darrers anys, l’augment dels fluxos migratoris ha generat en els sistemes de salut
d’arreu del món la necessitat de proporcionar atenció sanitària a una societat cada cop
més diversa. Els diferents sistemes d’atenció sanitària s’enfronten a noves característiques diferencials dels usuaris —idioma, cultura, condicions socials, etc.— que poden
13

suposar noves demandes en el procés d’atenció. Aquesta modificació del perfil dels
usuaris, a la vegada, contribueix a fer complexa la interacció assistencial entre el personal sanitari i els usuaris nouvinguts.
La comunicació, tant per les barreres que pot suposar la presència de llengües molt
diferents, com per la diversitat creixent de bagatges culturals al territori, sembla la causa més important i recurrent d’incidències i complicacions pel que fa a l’atenció de la
població immigrada. En el context d’interacció entre el personal sanitari i el pacient
immigrat, un dels principals reptes que cal assolir és una comunicació efectiva entre
ambdues parts.
La mediació intercultural en el procés d’atenció sanitària és una estratègia promoguda
per nombroses polítiques sanitàries nacionals i internacionals adreçades a la població immigrada per a la millora d’aquesta comunicació (Fuertes; Martin Laso, 2005). A
Catalunya han estat moltes les entitats que han promogut la implantació de la figura del
mediador intercultural als centres de salut del territori. A través de diferents projectes i
amb diferents graus de col·laboració amb l’administració autonòmica, l’aposta per la
mediació ha fet front a l’objectiu de disminuir les barreres idiomàtiques i socioculturals
que obstaculitzen el principi d’igualtat en l’atenció sanitària (Keane; Gushulak, 2001).
Actualment, i en col·laboració amb la Fundació La Caixa, el Programa de mediació intercultural gestionat pel PDI del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya és el
que ofereix l’aposta més àmplia i ambiciosa en aquest terreny.
Aquest projecte es presenta com una avaluació del programa de mediadors interculturals
desplegats per les diferents regions sanitàries de Catalunya, amb l’objectiu d’identificar
les condicions que poden garantir-ne una continuïtat reforçada.
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4. Antecedents

4. Antecedents

4.1 Migracions,
salut i comunicació

L’estudi de les relacions entre salut i migracions és relativament recent a Catalunya. No
passa el mateix en altres països europeus —ni als Estats Units—, on els diferents sistemes de salut ja tenen una àmplia trajectòria en el plantejament i afrontament dels reptes
que els actuals processos migratoris plantegen als diferents àmbits de l’atenció sanitària
(Meñaca, 2004).
Ara bé, les propostes dels diferents països enfront del fenomen migratori no són pas
idèntiques. Les posicions relatives al context global, els diferents desenvolupaments
històrics, els plantejaments polítics i legals, les organitzacions dels sistemes sanitaris,
les tradicions en investigació sociosanitària, així com altres elements del context sociocultural, incideixen en les diferències dels plantejaments d’uns i d’altres.
Des de la perspectiva de la societat receptora, aquesta diversitat de plantejaments es
pot agrupar en tres focus d’atenció paral·lels: la problemàtica sobre la circulació de
malalties, les desigualtats socioeconòmiques i l’impacte de les diferències culturals.
Així doncs, en primer lloc identifiquem la preocupació per la possibilitat que el fenomen
migratori esdevingui una font d’importació de malalties, un mitjà de transport de possibles agents patògens. L’èmfasi, en aquest cas, recau sobre la possibilitat que l’acte
migratori traslladi malalties tropicals o infeccioses cap a un entorn de molt baixa prevalença, o en què estan pràcticament eradicades (Keane; Gushulak, 2001).
En segon lloc, cal destacar els factors socioeconòmics, entre els quals destaca la situació de pobresa, marginació i exclusió en què massa sovint es troben els immigrats en
el país d’acollida. Les condicions d’il·legalitat, precarietat i inseguretat laboral, així com
l’amuntegament i les males condicions d’habitatge que experimenten un nombre destacable d’immigrants, estan relacionats sens dubte amb les condicions i vivències de la
salut i la malaltia, així com amb les particularitats epidemiològiques presentades per la
població immigrada (Meñaca, 2004).
En darrer lloc, els aspectes culturals mostren un tercer eix en les perspectives sobre les
relacions entre salut i migracions. Aquest plantejament se centra en el reconeixement
i identificació d’un conjunt d’aspectes diversos que afecten en diferent grau i intensitat
l’eficàcia i l’eficiència de l’atenció sanitària dispensada a les poblacions immigrades.
Des d’aquesta perspectiva, s’identifiquen principalment dos reptes que cal superar: les
barreres idiomàtiques i la diversitat de concepcions sobre la salut i la malaltia, com a
efecte directe de la diversitat cultural existent (Bowen, 2001; Bischoff, 2003).
Així doncs, dintre del context d’interacció entre personal sanitari i pacient immigrat, i
tenint en compte el plantejament exposat, un dels principals reptes del sistema de salut
català és assolir una comunicació efectiva entre ambdues parts. L’assoliment d’aquest
repte només és possible si se superen els factors que obstaculitzen la comunicació i
que suposen la principal dificultat a la qual s’enfronten tant el personal sanitari com els
usuaris de procedència estrangera (Vázquez et al., 2007).
D’una banda, s’identifica un conjunt d’obstacles d’ordre lingüístic organitzats principalment al voltant de diferències idiomàtiques, però també de la diversitat de patrons comunicatius (variables en funció de l’edat, la classe social, el nivell educatiu, el bagatge
cultural, etc.), així com de l’ús de diferents accepcions en l’ús corrent del llenguatge.
D’altra banda, s’identifica una diversitat de percepcions i discursos sobre la malaltia i la
salut, provinent de la diversitat en la concepció de models força diferents respecte de
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la malaltia, la salut, l’anatomia del cos humà, l’atenció sanitària, els itineraris terapèutics,
els tractaments farmacològics, les actituds de prevenció, etc. (Comelles, 2008; Martínez
Hernáez, 2008; Dharma, 2008; Ortí et al., 2008).
Aquests models delimiten unes representacions culturals determinades al voltant del
cos humà i el seu funcionament, l’origen i la naturalesa de les malalties, l’alimentació,
els rituals curatius, els cicles vitals, etc., que influeixen en les expectatives dels usuaris,
en la seva manera d’avaluar el procés assistencial, en el compliment de les prescripcions del metge, o en la percepció de la gravetat, per posar-ne només alguns exemples
(Vázquez et al., 2007).
Per la seva banda, els professionals sanitaris construeixen les seves creences pel que
fa a la salut i conceben el cos humà i la malaltia d’una manera culturalment específica,
segons la seva formació clínica, fonamentada en el paradigma biomèdic (Byron Good,
2003).
Així doncs, la manera en què uns i altres conceben la malaltia, la salut, l’aflicció i la mort
varia en funció de la vida social i la cultura (Martínez Hernáez, 2008). És en aquests
casos quan les creences de professionals i usuaris poden no coincidir a causa d’una
diferència significativa entre els bagatges culturals respectius. Com a conseqüència
directa, hi ha un risc d’incomprensió entre les dues parts.
Els obstacles per a una comunicació fluida no només provenen de les diferències
idiomàtiques, sinó també de la incomprensió per part dels professionals d’alguns dels
valors, creences i comportaments plantejats pels usuaris, que presenten bagatges
culturals significativament diferents pel que fa a la conceptualització del procés salutmalaltia. De la mateixa manera, a la inversa, també és possible que aquests últims no
entenguin alguns dels valors, creences i comportaments dels professionals sanitaris, i
es resisteixin a les rutines o els protocols clínics.
4.2 Conseqüències
de les barreres
comunicatives

La comunicació és una peça essencial en el repte que suposa l’assistència de qualitat
als usuaris immigrats. Les diferències lingüístiques i culturals poden afectar molt seriosament el procés comunicatiu i comprometre l’avaluació diagnòstica i el tractament
mèdic (Qurechi et al., 2009).
En tots els contextos d’atenció, la bona comunicació entre professionals sanitaris i usuaris és fonamental per al desenvolupament correcte de la relació clínica. Ara bé, si els
usuaris i els professionals sanitaris provenen de contextos culturals diferents, la possibilitat que apareguin problemes en la comunicació i la relació assistencial es multiplica
(Qurechi et al., 2009).
Segons diversos estudis, les barreres de comunicació ocasionen un impacte negatiu
en l’estat de salut de la població immigrada (Vázquez et al., 2007; Nierkens et al., 2002;
Jacobs et al., 2001; Flores et al., 2003; Perloff et al., 2006).
Aquestes barreres apareixen com un factor que dificulta tant l’accés de la població immigrada als serveis de salut, com el procés d’atenció del professional sanitari, en tant que
perjudiquen la comunicació efectiva entre el pacient i el professional. D’una banda, provoquen problemes en l’accés als serveis, tant als més bàsics com als serveis preventius,
i en la continuïtat de l’assistència mèdica, sobretot perquè els pacients immigrats poden
no entendre les indicacions dels professionals ni la disponibilitat de serveis, de manera
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que es generen grans desigualtats segons l’origen geogràfic (CHC, 2008). En relació
amb el personal sanitari, un dels efectes negatius es manifesta en el procés diagnòstic.
En un context on la comunicació està obstaculitzada, el professional té dificultats per
interpretar els símptomes i fer les derivacions i prescripcions adequades (Bada, 2002).
Un altre dels efectes que influeixen en la qualitat de l’atenció quan el pacient i el professional sanitari no parlen la mateixa llengua, o provenen de contextos culturals significativament diferents, és l’augment del temps destinat a l’assistència. Davant d’aquestes
barreres, es necessita una negociació intensa entre les dues parts per aconseguir arribar a la comunicació, la qual cosa equival a destinar més temps i esforç per atendre
aquests pacients.
La barrera idiomàtica, com ja hem assenyalat, també és un dels factors que influeixen en
la satisfacció de la població respecte a l’atenció rebuda, així com del professional sanitari pel que fa al procés assistencial que ofereix. Les dificultats de comunicació generen
un conflicte entre el professional i el pacient, i les dues parts desenvolupen sentiments
de frustració, angoixa i insatisfacció (PDI, 2008). D’una banda, el pacient percep que
les seves necessitats no es tenen en compte i que no rep una atenció adequada, la qual
cosa li genera frustració i temor. De l’altra, el professional no entén la necessitat ni el
motiu reals de la consulta, i acaba desviant-se del problema de salut.
En conclusió, són molts els factors que dificulten una comunicació efectiva en l’atenció
a la població immigrada, tant relatius als professionals sanitaris com al pacient immigrat.
Les dificultats de comunicació generen efectes adversos tant per al pacient immigrat,
pel que fa a l’accés als serveis sanitaris, la qualitat de l’atenció rebuda, la satisfacció i l’evolució dels indicadors de salut, com per al professional sanitari, pel que fa a
l’efectivitat de l’assistència prestada (CHC, 2008).
La comunicació hauria de ser, en definitiva, una de les àrees prioritàries d’intervenció
dintre de l’atenció sanitària, en el context d’una societat socialment i culturalment diversa.
4.3 L’opció de la
mediació intercultural
a Catalunya

Com s’apuntava a la introducció, i tenint-ne en compte la necessitat, la mediació intercultural en el procés d’atenció sanitària és una estratègia promoguda per nombroses
polítiques sanitàries nacionals i internacionals adreçades a la població immigrada per a
la millora de la comunicació.
La funció principal de la mediació intercultural sociosanitària és ajudar en la comunicació
entre pacient i professional sanitari per tal de facilitar i possibilitar la relació assistencial.
Certament, Catalunya ja comptava amb experiències d’èxit en programes de mediació intercultural dins de l’àmbit sanitari. Els exemples més emblemàtics els trobem, per
exemple, a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, l’Hospital del Mar de Barcelona, o
l’Hospital de Figueres, a Girona. Així mateix, algunes regions sanitàries, com Girona,
Barcelona o Tarragona, ja comptaven amb experiències de mediació en l’àmbit sanitari,
si bé cada un dels programes diferia força pel que fa a la disponibilitat del servei, i la
logística institucional, organitzativa i financera del recurs.
En aquest sentit, es pot considerar el PDI del Departament de Salut com el primer intent
per promoure, planificar i coordinar el desplegament dels serveis de mediació intercultural a totes les regions sanitàries, amb una vocació de cobertura general. A través del
Pla de mediació, i amb la col·laboració de la Fundació La Caixa, l’Institut d’Estudis de la
Salut i el Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, el procés ha afron-
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tat l’objectiu de disminuir les barreres idiomàtiques i socioculturals que obstaculitzen el
principi d’igualtat en l’atenció sanitària (PDI a l’àmbit de la salut, 2007).
La xarxa de mediadors finançada pel Departament de Salut a Catalunya comptava l’any
2007 amb noranta-nou mediadors que treballaven a temps parcial (equivalents a uns
cinquanta mediadors amb dedicació de trenta hores setmanals). Tanmateix, malgrat que
els serveis de mediació han anat augmentant en els darrers anys, encara no donen
una resposta completa a les necessitats reals de mediació. Només tenint en compte
l’activitat registrada pel projecte de mediació intercultural del PDI, les intervencions entre
l’any 2008 i el mes de setembre del 2009 van ascendir a 25.042 (PDI, 2009).
D’una banda, la xifra de mediadors s’hauria d’ajustar a les necessitats dels territoris, que
serien, segons l’estimació del PDI, de cinquanta mediadors més dels actuals.
D’altra banda, es fa necessària una avaluació i anàlisi en profunditat del desenvolupament del programa, no tant pel que fa als indicadors quantitatius, sinó a tot allò referent
a la concepció, el plantejament i la conceptualització pròpies del programa.
Així doncs, en funció de tot el que s’ha exposat, aquest estudi es presenta amb l’objectiu
d’avaluar el desenvolupament dels programes de mediació intercultural desplegats per
les diferents regions sanitàries de Catalunya, amb l’objectiu d’identificar les condicions
que en garanteixin una continuïtat reforçada.
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5. Objectius de l’estudi

5.1 Objectiu general

Avaluar l’impacte dels serveis de mediació intercultural desplegats al territori des del
punt de vista dels actors involucrats. Valorar l’eficàcia de la mediació com a estratègia
de millora en la prestació d’atenció sanitària a la població nouvinguda.

5.2 Objectius
específics

Si desgranem el plantejament general, podem dir que l’estudi aspira a recopilar indicadors que permetin elaborar reflexions sobre les qüestions següents:
a) Treballar amb mediadors interculturals contribueix a millorar la qualitat de l’atenció
dispensada als usuaris nouvinguts?
b) Treballar amb mediadors i interculturals facilita la feina dels professionals sanitaris?
c) Quin és l’impacte de la introducció dels mediadors interculturals als centres de salut?
d) Quins són els punts forts i febles del model de mediació sociosanitària desenvolupat
a Catalunya?
e) Què és pot fer per millorar l’eficàcia i l’eficiència dels programes de mediació
intercultural sociosanitària?
Per tal de recopilar els indicadors pertinents, s’identifiquen tres objectius específics:
a) Avaluar la implementació del Programa de mediació intercultural des del punt de
vista dels actors involucrats.
b) Analitzar el balanç de la implementació del Programa de mediació intercultural des
del punt de vista dels actors involucrats.
c) Analitzar els avantatges i les limitacions del Programa de mediació intercultural des
de la perspectiva dels agents involucrats.
En darrera instància, i un cop aplicats els dispositius d’anàlisi, es valoren les deficiències
i potencialitats del model català de mediació intercultural sociosanitària, amb l’objectiu
de plantejar totes les recomanacions considerades prioritàries per garantir-ne una continuïtat reforçada.
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6. Metodologia

6.1 Orientació
general

Com s’explicita a l’apartat d’objectius, aquest estudi intenta identificar les opinions
dels actors clau sobre l’impacte dels serveis de mediació intercultural implementats a
les diferents regions en el procés d’atenció a les poblacions immigrades. Així doncs,
partint dels principals atributs que caracteritzen els objectes que pretenem explorar, la
metodologia d’aproximació s’ha centrat en el mètode etnogràfic. Aquest mètode implica
la proximitat i l’observació directa, l’establiment d’un marc sociocultural holístic (a través
de l’anàlisi bibliogràfic i el treball de camp), i el disseny de tècniques específiques de
recollida d’informació de primera mà, orientades a la comprensió de les qüestions de
salut integrades dins del context vital i sociocultural dels subjectes informants.
En darrera instància, s’ha fet un esforç per convergir i articular les dades empíriques
extretes directament de la realitat social que defineix l’objecte d’estudi, amb la finalitat
d’oferir materials per donar resposta a les preguntes inicials de l’avaluació.

6.2 Àrea de l’estudi i
mostra

L’àrea de l’estudi és Catalunya, de la qual se seleccionen els principals contextos de
referència seguint un criteri de representativitat territorial flexible, tenint en compte els
criteris de mostreig requerits pel tipus d’orientació que acabem d’especificar. Com
s’acaba de concretar a l’apartat d’orientació general, aquest projecte d’avaluació ha
fonamentat l’aproximació a l’objecte d’estudi en mètodes qualitatius. En aquest sentit
l’elecció de la mostra d’informants no ha seguit cap criteri probabilístic. Així mateix, la
mostra no és representativa segons els criteris estadístics.
El criteri que s’ha utilitzat per completar la mostra d’informants ha estat el de
representativitat del discurs. Amb aquesta intenció, es pot dir que la mostra s’ha anat
configurant paral·lelament al desenvolupament del treball de camp. L’objectiu prioritari
ha estat, doncs, captar observacions i valoracions significatives que permetessin
reflexionar al voltant dels principals temes de l’estudi. Aquesta ambició és la que ha
definit també la mida final de la mostra, a través del criteri de saturació del discurs.
Després de fer els primers temptejos exploratoris, es van definir els criteris combinatoris
per determinar la selecció d’informants, tenint en compte la condició social, la regió
sanitària, l’origen de l’usuari o usuària, el motiu de la consulta, l’àmbit o especialització
mèdica del professional sanitari, l’experiència, la formació i la competència del mediador
intercultural, etc.

Taula 2. Disseny de la
mostra d’informants

Categoria d’informant

Nombre d’informants

A. Primària

Metges de família
Infermeres
Pediatres
Llevadores
Treballadors socials

14

A. Especialitzada

Metges d’urgències
Infermeres
Obstetres
Psiquiatres
Internistes

16

Professionals
sanitaris

Usuaris

12

Mediadors

25

Delegats territorials i referents de centre

10

TOTAL

75
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6.3 Tècniques de
recollida de dades

Les tècniques qualitatives concretes, flexibles i adaptades a les característiques de
cada perfil, són les següents:
a) Observació directa i continuada al llarg de tot el projecte del context central
d’exploració, definit per la interacció entre els tres actors principals del procés de
mediació (professionals sanitaris, mediadors interculturals i usuaris immigrats).
Aquesta orientació pretén afavorir una comprensió àmplia de les situacions de
trobada, així com una comprensió de les dinàmiques generades a través de la
interacció entre els actors d’interès.
b) Entrevistes a experts, amb l’objectiu de comptar amb una primera aproximació que
ens ubiqui a l’univers d’estudi, i ens faciliti instruments conceptuals i elements de
reflexió, per analitzar els diferents objectes de recerca com a pas previ al treball de
camp.
c) Entrevistes en profunditat dirigides, per a la comprensió dels temes d’interès des de
la perspectiva dels actors involucrats.
d) Tècniques de contrast entre l’observació directa i el discurs elaborat pels informants
al llarg de les entrevistes.
e) Grups focals per a l’observació de processos d’interacció i coconstrucció del discurs
a partir de diferents combinacions de perfils. (Com s’especifica al cronograma, no es
treballa amb grups focals fins a conèixer millor el context, de manera que la selecció
de participants estigui clarament justificada).
f) Investigació documental i anàlisi bibliogràfic al llarg de tot el procés d’investigació.

6.4 Anàlisi de dades

Per anàlisi de dades entenem el procediment d’operacions, reflexions i comprovacions
que hem dut a terme sobre les unitats informatives extretes del procés d’indagació
empírica, amb la finalitat d’extreure’n un significat rellevant en relació amb l’objecte
d’estudi. Es tracta, en definitiva, d’un procés d’examen sistemàtic d’un conjunt d’unitats
informatives provinents de l’anàlisi documental, la revisió bibliogràfica i el treball de
camp, per delimitar parts i descobrir les relacions entre elles, així com les seves relacions
amb el tot.
Mitjançant aquest procediment analític s’ha intentat copsar l’univers de l’estudi a través
de la seva descripció i comprensió, i avançar cap a l’elaboració d’un model conceptual
explicatiu.
La informació obtinguda durant el treball de camp, així com la provinent de qualsevol
altra font documental, es tracta mitjançant l’anàlisi de contingut categorial temàtic.
El procediment per obtenir anàlisis integrades a partir d’aquesta varietat de fonts
d’informació i documentació s’ha basat en un programa informàtic habilitat per a l’anàlisi
qualitatiu d’informació: l’Atlas.ti.

6.5 Breu descripció
del treball de camp

24

Amb un objectiu de recerca molt concret, l’avaluació dels programes de mediació
intercultural als centres de salut catalans partia de la següent pregunta: Treballar amb
mediadors interculturals ha contribuït a millorar la qualitat de l’atenció sanitària
oferta a la població immigrada?
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Tenint en compte els requeriments d’aquest plantejament, entre els mesos de maig i
setembre de l’any en curs es va efectuar una aproximació qualitativa sobre el terreny,
a través de la qual es van efectuar vora de setanta-cinc entrevistes en profunditat i es
van organitzar fins a quatre grups de discussió. En tots els casos, els informants que
integraven la mostra corresponien a algun dels quatre perfils escollits en funció dels
interessos de l’estudi: professionals sanitaris, usuaris immigrats, mediadors interculturals
i referents dels diferents centres de salut.
D’aquesta manera, es van fer entrevistes detallades a trenta professionals sanitaris de
diferents especialitats (obstetrícia, psiquiatria, medicina interna, infermeria, pediatria,
etc.), vint-i-quatre mediadors de diferents nacionalitats, dotze usuaris (corresponents a
les procedències amb més pes específic al territori) i deu referents o delegats territorials
(taula 1). A la vegada, els grups de discussió es van organitzar a partir d’una selecció
d’entrevistats. Un dels grups estava constituït exclusivament per professionals sanitaris i
els altres tres eren mixtes, és a dir, formats per representants de dues o més categories
incloses en els perfils de la mostra.

Taula 3. Nombre i perfil
dels informants per regions
sanitàries

Usuaris/es

Referents de
centre i delegats/
des territorials

11

5

5

8

4

-

Professionals
sanitaris

Mediadors/es
interculturals

Barcelona

14

Girona

7

Catalunya Central

6

5

3

4

Terres de l’Ebre

3

2

-

1

Per a tots els casos, les entrevistes i les discussions es van conduir des d’una planificació
prèvia de les converses recollida en una guia de temes adaptada als diferents perfils
requerits per a l’estudi. Cadascun dels punts tractats a les entrevistes representava
una unitat d’informació rellevant per a l’elaboració de l’anàlisi i l’avaluació del servei de
mediació proposada pel projecte.
De manera sintètica, els principals aspectes tractats en el decurs del treball de camp
s’inclouen dintre de les següents unitats temàtiques:

Taula 4. Principals
dimensions d’anàlisi

Dimensions
d’anàlisi

- Valoració de les necessitats del servei de mediació
- Procés d’implantació, difusió i cultura d’ús del servei de mediació
- Disponibilitat del servei de mediació
- Contribucions i usos del servei de mediació
- Impacte del recurs sobre l’atenció sanitària a la població nouvinguda
- Impacte sobre la sensibilitat intercultural en el context de l’atenció oferta
- Valoració / Capitalització de la formació de mediadors i mediadores
- Balanç de l’impacte i camps de millora
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7. Fases de la investigació

FASE I. MARC TEÒRIC I FONAMENTS DE LA RECERCA
· Revisió i depuració de la metodologia
· Recopilació i revisió de la bibliografia
· Anàlisi de documents
· Construcció dels indicadors
· Construcció del model teòric
· Contacte amb els centres i informants
FASE II. RECOLLIDA DE DADES
· Entrevistes individuals / grups de discussió
· Observació directa / diari de camp
· Transcripció de les entrevistes
FASE III. ANÀLISI DE DADES
· Anàlisi d’entrevistes individuals i grups de discussió
· Anàlisi del diari de camp
· Contrast de bibliografia, fonts i dades
FASE IV. INFORME FINAL
· Finalització de l’anàlisi
· Estructuració i redacció final del projecte
· Presentació de l’avaluació
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8. Resultats del treball de camp

El tractament detallat de les diferents unitats temàtiques treballades amb els diferents
perfils d’informants ha generat un volum considerable d’informació sobre les valoracions
del servei de mediació per part de tot el conjunt d’actors implicats (professionals sanitaris, usuaris, mediadors, referents, delegats territorials i autoritats competents).
Aquesta informació, així com la provinent de qualsevol altra font documental, s’ha tractat
mitjançant l’anàlisi de contingut categorial temàtic. A través d’aquest procediment, s’ha
sistematitzat, contrastat i elaborat tota la informació, amb l’objectiu d’extreure’n conclusions orientades a donar resposta a les preguntes inicials del projecte d’avaluació.
Seguint l’itinerari marcat per les diferents dimensions d’anàlisi, a continuació presentem
els resultats més significatius del treball de camp.
8.1 L’atenció sense
mediació

El mes de juny de 2007, el Servei d’Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut del
Consorci Hospitalari de Catalunya publicava un informe encarregat pel PDI sobre les necessitats percebudes pels professionals sanitaris davant l’atenció a població immigrada
als centres de salut de la xarxa pública catalana (CHC, 2007).
En un context d’arribada continuada de població estrangera a Catalunya, l’estudi pretenia identificar les principals problemàtiques associades amb l’atenció sanitària dels
diferents col·lectius immigrats assentats al territori, tal com les sentien i percebien els
professionals sanitaris. A la vegada, es marcava com a objectiu prioritari la detecció
d’àrees de millora en la prestació de serveis sanitaris cap al contingent creixent de població nouvinguda.
Els resultats d’aquest estudi, que van constatar les hipòtesis inicials de la recerca, apuntaven a la diferència lingüística i a la diversitat cultural atribuïda a les noves poblacions
immigrades com a alguns dels principals reptes que calia superar per assolir una equitat
efectiva entre els usuaris dels serveis sanitaris, independentment de la procedència
geogràfica, posició social o bagatge cultural.
Les freqüents barreres comunicatives existents entre usuaris immigrats i professionals sanitaris en el marc de l’atenció clínica emergien amb força en els relats dels informants entrevistats a l’estudi. En conseqüència, el camp de la comunicació s’assenyalava recurrentment com a objectiu d’intervenció prioritària per part del PDI, en el marc de les polítiques
d’adaptació del sistema sanitari català al context multilingüístic i multicultural creixent.
Dos anys més tard, en el marc del treball de camp corresponent a aquest projecte
d’avaluació, s’ha intentat recuperar el sentit d’aquests relats tot reubicant-los en els nous
contextos d’ús dels serveis de mediació intercultural. Val a dir que a Catalunya ja hi havia
un nombre significatiu de centres —especialment a la regions sanitàries de Girona, Tarragona i Barcelona— que comptaven amb serveis de mediació des de feia anys. Molts
d’altres, però, no n’han disposat fins a l’actual procés de desplegament del servei, impulsat pel PDI i La Caixa a partir de l’any 2008. Especialment en aquests casos, es té una memòria molt recent sobre els recursos informals als quals han hagut de recórrer sistemàticament els professionals sanitaris, amb la finalitat de gestionar de manera més o menys
satisfactòria determinades situacions d’incomunicació en el marc de la relació clínica:
«Doncs mira, com els indis. Signes, o buscar algú dels que estiguessin ingressats
que pogués entendre i ens fes de traductor... bé, complicat.»
(Cap de la unitat maternoinfantil)
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«Amb els anys vas aprenent coses, i molts cops utilitzes el llenguatge no verbal perquè t’has d’espavilar per fer-te entendre, i aleshores aprens unes paraules clau, sobretot en bereber i en àrab, i per signes, no? Quan hem de punxar fem signes, quan
hem d’apretar fem veure que apretem nosaltres a l’hora de parir. Intentes espavilar-te
com pots.»
(Llevadora, atenció primària)
«Abans que es posés alguna solució —i el servei de mediació d’ara creu-me que no
cobreix totes les necessitats— això era molt poc seriós... molt poc seriós. Hem fet
entrar pacients ingressats a intervencions d’urgències, hem anat a buscar xinesos
del restaurant d’aquí dalt per poder atendre pacients amb els quals no hi havia manera... i el personal magrebí del mateix hospital estava fart que els cridéssim cada
dos per tres. Bé, i encara els cridem perquè les mediadores no hi són sempre. Tot
plegat molt poc seriós...»
(Cap d’urgències, atenció hospitalària)
Encara que es prengui com a mostra un petit grup de relats, val a dir que una proporció molt significativa dels professionals sanitaris entrevistats compta amb un important
bagatge d’experiències, tant pel que fa a les opcions a les quals han hagut de recórrer
per tal de resoldre casos concrets d’incomunicació, com a les conseqüències morals i
sanitàries d’aquesta mateixa incomunicació.
Així mateix, una part important dels usuaris entrevistats ens ha relatat exemples a
través dels quals s’ha pogut valorar com es viuen i s’interpreten aquestes situacions
d’incomprensió des de la seva posició:
«La meva filla em repetia cada dia que anés al metge, però jo ja no volia anar-hi més.
L’única cosa que feia era mirar-me no sé què i canviar-me les pastilles. Així fins a
quatre vegades i jo seguia marejada.»
(Latifa, Marroc)
«El metge em va enviar perquè em traguessin sang. Allà vaig esta esperant molta
estona i ningú no em deia res. Quan va venir la noia em va començar a treure sang,
un tub rere l’altre i jo em vaig posar molt nerviós i me’n volia anar. Em vaig arrencar
els plàstics (la via) i me’n volia anar... Per què volien tanta sang?»
(Assane, Senegal.
L’informant ubica aquesta experiència fa aproximadament cinc anys)
«Ella [la seva germana] no volia dutxar-se, perquè és com ho fem allà (Xina) durant
els primers dies [després del part]. Hi havia una infermera que ens entenia millor,
però n’hi havia una altra que era molt dura. Ens deia: «A ver... ¡aquí se ducha todo el
mundo!». Al final només es va rentar la part de baix i ja ens van deixar tranquil·les,
però va ser molt pesada...»
(Shui, Xina)
Les situacions que s’expliquen als relats de professionals sanitaris i pacients no es poden generalitzar. És necessari subratllar que un percentatge destacable del conjunt de
la població immigrada fa servir perfectament les llengües vehiculars usades al territori.
A la vegada, un contingent gens menyspreable d’aquesta mateixa població està absolutament medicalitzada, és a dir, participa efectivament a les representacions i les pràctiques sanitàries associades al model biomèdic institucionalitzat a Catalunya.
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De fet, tots els immigrants assentats al territori procedeixen de països en què s’han desplegat dispositius sanitaris biomèdics. En alguns casos els estàndards de qualitat són
més elevats i en altres no ho són tant. Passa el mateix amb els indicadors generals de
salut i amb els paràmetres epidemiològics. En molts països no es dóna una cobertura
universal, i en tot cas, la logística organitzativa de l’atenció sanitària és força diferent del
sistema d’atenció català.
Tot i això, és important tenir en compte dos factors: el primer és que el procés de medicalització no ha seguit el mateix patró a tots els països, ja que en cada cas s’ha adaptat
a pautes locals diferents i ha comptat amb injeccions de recursos molt variables.
El segon factor té relació amb l’altíssim grau de diferenciació social que es reconeix entre la mateixa població nouvinguda. Aquesta circumstància permet enfocar els diferents
nivells d’adaptabilitat a l’atenció sanitària catalana en funció de les diferents variables
que emmarquen la procedència dels usuaris: classe social, entorn de residència, generació, gènere, història personal, bagatge cultural, etc.
En qualsevol cas, i independentment d’aquestes consideracions, la població nouvinguda aprèn ràpidament a interaccionar amb els serveis del sistema de salut català, i davant d’aquesta situació molts professionals es desconcerten. Sense formació prèvia, es
fan càrrec diàriament de la diversitat cultural i social incorporada en una proporció significativa de les poblacions nouvingudes a les quals atenen en els serveis públics de salut.
Les condicions de possibilitat de cristal·lització de complicacions comunicatives entre
uns i altres semblen estar ben desplegades. En aquest sentit, no és una casualitat que
des del punt de vista d’uns i d’altres es consideri urgent implementar mecanismes per a la
superació efectiva dels obstacles que entorpeixen la relació clínica entre els professionals
sanitaris i els usuaris i, en general, el desenvolupament fluid de l’atenció sanitària a Catalunya. Això en un marc, recordem, en què la universalitat i la igualtat no només són imperatius estratègics sota un criteri de salut pública, sinó que també són imperatius morals.
8.2 Valoració de les
necessitats del servei
de mediació

Com s’ha plantejat anteriorment, l’anomenada diversitat cultural no és un fenomen nou
dintre del nostre territori. De la mateixa manera, aquells qui anomenem immigrants no
són —ni molt menys— els primers pobladors del territori al voltant dels quals es generen
situacions d’incomprensió o incomunicació en el context de l’atenció sanitària.
En tot cas és cert que els grups humans tendeixen a diferenciar-se els uns dels altres en
funció dels múltiples bagatges culturals que comparteixen i als quals pertanyen, però
també és cert que aquests bagatges culturals no estan exclusivament determinats per
l’àrea geocultural de procedència, sinó també per variables sociològiques com la generació, el gènere, la classe social, la procedència familiar, l’entorn residencial o el nivell
d’instrucció.
Així doncs, cal tenir en compte que al voltant d’aquests paràmetres s’ha desenvolupat
històricament una diversitat cultural marcada que ja representava, molt abans dels moviments transnacionals actuals, un repte per al model biomèdic d’atenció sanitària.
Ara bé, és cert que les proporcions de l’onada migratòria contemporània, i el ritme
d’assentament de poblacions nouvingudes al territori català (sobretot al llarg de la darrera
dècada), ha estat prou sobtat i abundant per exigir un replantejament significatiu d’alguns
dels principals serveis públics del país, entre els quals destaquem els serveis de salut.
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Tant per als professionals de la salut que estan a les administracions com per a molts
clínics, aquesta onada migratòria ha suposat la presa de consciència d’una diversitat
accentuada. Diversitat que, com hem vist a l’apartat metodològic, va molt més enllà de
la simple existència de taxonomies o nomenclatures diferents, a través de les quals els
diversos grups humans posen nom als fenòmens i les coses que afecten el procés de
salut/malaltia.
Per aquesta raó, la intensificació del context multicultural en què s’emmarca l’atenció
sanitària a la Catalunya contemporània, fa encara més complexes les transaccions entre
pacients i dispositius, entre usuaris,i serveis. Des d’una posició o des d’una altra, i com
podem inferir dels relats plantejats al punt anterior, els actors d’aquest nou escenari són
conscients de la necessitat de dinamitzar sistemes d’adaptació i acoblament, a través
de mecanismes concrets d’intervenció.
Així, la implantació generalitzada del programa de mediació als centres de salut de
Catalunya, sembla cobrir una demanda plantejada i sentida per un nombre significatiu
de professionals sanitaris i usuaris immigrats davant les barreres comunicatives que, ja
sigui per diferències lingüístiques o incomprensions d’ordre cultural, obstaculitzaven i
obstaculitzen el desenvolupament fluid del procés d’atenció sanitària.
Segons les experiències relatades, les barreres de comunicació ocasionen un impacte
negatiu en l’estat de salut de la població immigrada. Apareixen com un factor que dificulta tant l’accés de la població immigrada als serveis de salut, com el procés d’atenció
del professional sanitari, en tant que perjudiquen la comunicació efectiva entre el pacient i el professional. Entre moltes altres conseqüències negatives, aquesta situació
planteja problemes d’accés als serveis a una part de la població immigrada, tant als
de la xarxa bàsica com a tot el conjunt de serveis preventius. Així mateix, obstaculitza
la continuïtat de l’assistència mèdica, sobretot en aquells casos en què les dificultats
comunicatives impedeixen que l’usuari o usuària comprengui i accepti les indicacions
mèdiques, fet que genera grans desigualtats en l’atenció en funció del perfil del pacient
i, molt especialment, en funció de la procedència social i geocultural.
L’anomenada barrera idiomàtica és un dels factors més influents en la satisfacció de la
població respecte de l’atenció rebuda i també del professional en el procés assistencial
que ofereix. Les dificultats de comunicació generen incomprensió entre el professional i
el pacient, i les dues parts desenvolupen sentiments de frustració, angoixa i insatisfacció. D’una banda, el pacient percep que les seves necessitats no es tenen en compte
i que no rep una atenció adequada, la qual cosa li genera frustració, desconfiança i
temor. D’altra banda, el professional no entén la necessitat ni els motius reals de la consulta i acaba desviant-se del problema de salut del pacient.
«Tu tens una barrera. Li has d’explicar una gran quantitat de coses, visites i controls que són molt importants en una gestant, si tu tens la barrera de l’idioma, per
molt que li donis un paper... a vegades s’omplen de papers i no saben perquè serveixen aquests papers, ni quin dia han de venir encara que els hi subratllis, o on han
d’anar... O un control d’una malaltia crònica que coincideix amb un embaràs, o una
diabetis, o una hipertensa que durant la gestació es dispara. Tot això afecta la salut
d’ella i del fill que porta i si tu tens la barrera de l’idioma, si ella no t’entén de res, difícilment podràs fer una bona difusió o un control de la malaltia i d’aquesta gestació.»
(Cap d’obstetrícia, atenció hospitalària)
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«L’altre dia la llevadora, que és qui porta totes aquestes pacients, venia a buscar
la mediadora perquè deia “hòstia, és que tinc una dona a baix amb una patologia
súper greu i no entén res! És que no entén res! Està allà amb aquella cara, i no entén
res!” És clar, si no tens una persona que pugui traduir, i no literalment, sinó explicant
tota la dimensió del problema, o no problema, potser has de dir “has de fer això, això
i això”, i ja està, però hi ha problemes que són greus i que és com estar parlant amb
una paret, perquè tu t’esforces perquè aquesta dona entengui el que suposa això
i... És un problema.»
(Cap d’obstetrícia, atenció hospitalària)
En relació amb el personal sanitari, un altre dels efectes negatius es manifesta en el procés diagnòstic. En un context on la comunicació està obstaculitzada, el professional té
dificultats per interpretar els símptomes i fer les derivacions i prescripcions adequades:
«En aquestes contextos en què la immigració és elevada hi ha pacients que arriben
descompensats i necessites l’entrevista oral i, si no coneixes l’idioma, malament,
sobretot amb gent africana, és imprescindible. A través de la conducta sí que pots
verificar alguna cosa, però hem de parlar amb ells... per fer una examinació clínica
hem de poder parlar amb ells i entendre què hi ha de normal i què hi ha de patològic
en el seu comportament, d’una altra manera hem d’anar provant amb medicaments,
què podem fer sinó?»
(Psiquiatre, unitat d’aguts)
El contingut d’aquesta citació planteja un conjunt de problemàtiques d’àmbit general,
però que afecten d’una manera especialment significativa en el context de determinades especialitzacions com ara la psicologia clínica o la psiquiatria. Elaborar una història
clínica de qualitat és imprescindible per encertar el diagnòstic correcte en qualsevol
àmbit d’atenció. No obstant això, val a dir que en les especialitats en les quals el relat i
la paraula són la base mateixa del procés diagnòstic, la interpretació correcta i fidel de
la narració del pacient encara és més essencial.
A diferència, doncs, d’altres especialitats mèdiques, l’àmbit de la salut mental no compta amb marcadors biològics que facilitin el procés diagnòstic. Aquesta particularitat permet focalitzar paradigmàticament tot el conjunt de problemàtiques associades amb els
obstacles comunicatius entre professional sanitari i usuaris:
«Donde se hace más evidente la diversidad cultural es cuando atiendes a población inmigrante, pero piensa… ¿qué tienen que ver la señora burguesa de la ciudad
alta de Barcelona con el chaval de una zona obrera de Cornellà… en la manera
de entender todo? La salud, el consumo de drogas, los valores de dónde empieza
la normalidad y dónde termina. En psiquiatría es ahí donde tenemos el caballo de
batalla, por eso es importante que yo no me equivoque, que no esté considerando
anormal algo que, en el contexto cultural de esa persona no lo es; tú me puedes
contar una cierta preocupación por temas místicos y lo puedo entender porque aquí
el tema espiritual se lleva de una cierta manera, pero tú tienes todo el derecho de
ser un seguidor acérrimo de algún culto… ¿es delirante? Tenemos que hilar muy fino
y, cuanto mayor es la brecha cultural que hay entre el usuario y el profesional, más
riesgo hay de que se equivoquen los diagnósticos; hablo de psiquiatría, porque un
infarto es igual aquí que en Namibia, pero un delirio…»
(Psiquiatria, atenció hospitalària)
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A partir d’aquest relat, és important emfatitzar la importància de la dimensió cultural de
la malaltia que ja apuntàvem a l’apartat metodològic. Certament, el bagatge cultural dels
usuaris condiciona la seva relació amb tot allò que afecta el procés de salut/malaltia: la
frontera entre el que es considera normal o patològic, l’expressió i el relat dels símptomes, els itineraris o les opcions terapèutiques, l’experiència subjectiva de les malalties i
les afliccions, la relació amb els dispositius biomèdics d’atenció, etc.
És cert que un dels efectes més visibles de la diversitat cultural és la diferència lingüística. Però els mediadors no es limiten tan sols a la traducció lingüística. Es tracta també
d’interpretar l’univers cultural des del qual parla cada individu. Els lapsus, les mirades,
els sobreentesos, les metàfores, les al·legories, les actituds, els moviments del cos o els
codis culturals propis de cada grup social, s’escapen del context purament lingüístic.
Sovint, doncs, el reclam del servei va molt més enllà d’una funció de traducció:
«Como médico, entiendo que la mayoría de las demandas que se hacen de la mediación sean por temas lingüísticos porque entiendo que la función principal del mediador ha de ser la de facilitar la comunicación entre ambas partes; la interpretación
lingüística es esencial, lo que pasa es que la comunicación es más que las palabras
y lo que se dice: el contexto cultural y el significado que tiene para uno y otro lo que
se está diciendo, y ahí es donde entran variables culturales. Sería ideal que, si se
advierte que hay una asimetría que puede estar condicionando un peor resultado de
la comunicación, se pudiera señalar para tenerla en cuenta, y esa descodificación
de aspectos culturales también le correspondería a un mediador. O sea, facilitar en
lo verbal y en los aspectos culturales.»
(Psiquiatria, unitat d’aguts)
Un altre dels efectes que influeixen en la qualitat de l’atenció a la població amb diversitat
idiomàtica i cultural és l’augment del temps destinat a l’assistència. Davant d’aquests
reptes, es necessita una negociació intensa entre les dues parts per aconseguir arribar
a la comunicació, la qual cosa equival a destinar més temps i esforç per atendre aquests
pacients. També per una qüestió d’optimització temporal, es requereix un suport a les
consultes per a la gestió d’espais d’incomunicació entre els professionals sanitaris i els
usuaris de procedència estrangera amb desconeixement de les llengües vehiculars i
filiacions culturals diverses.
En definitiva hi ha molts factors que dificulten una comunicació efectiva en l’atenció a la
població immigrada, tant relatius als professionals sanitaris com als pacients immigrats.
En resum, les dificultats de comunicació generen efectes adversos, tant per al pacient
immigrat, pel que fa a l’accés als serveis sanitaris, la qualitat de l’atenció rebuda, la satisfacció i l’evolució dels indicadors de salut, com per al professional sanitari, pel que fa
a l’efectivitat de la seva pràctica.
En conclusió, i com a punt de partida, una majoria dels informants seleccionats per a
l’estudi percep efectivament com a necessàries mesures concretes d’intervenció sobre
els espais d’incomunicació que es generen cada dia en el marc de l’atenció sanitària,
dintre de l’actual context migratori.
8.3 Concepte,
contribucions i
usos del servei de
mediació
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«Faig de pont per facilitar la comunicació entre dues persones amb diferents cultures, que tenen una diferència de conceptes. Faig de pont per poder apropar aquestes dues parts en la recerca d’un objectiu comú: la salut de les persones.»
(Mediadora intercultural, atenció hospitalària)

Avaluació dels serveis de mediació intercultural en l’àmbit de l’atenció sanitària de Catalunya

Com s’ha exposat al marc conceptual, la mediació intercultural usualment es conceptualitza com un recurs a l’abast de persones procedents de diferents àrees geoculturals. Tal
com especifica el relat de la mediadora, la mediació intercultural té la finalitat de facilitar
les relacions, fomentar la comunicació i promoure la integració entre persones o grups
socials diversos.
Dintre del context migratori actual, aquesta funció es cristal·litza essencialment en actuacions sobre espais de relació entre els professionals de serveis d’atenció a població immigrada i els usuaris amb un bagatge cultural divers. Sigui quin sigui l’àmbit d’actuació,
la mediació intercultural apunta tres objectius fonamentals: contribuir a una comunicació
millor, enfortir les relacions i fomentar la cohesió entre les persones o els grups presents
en un territori, pertanyents a una o diverses cultures.
Si tenim en compte els aspectes comentats als apartats anteriors, s’entén que l’àmbit de
la salut presenta unes condicions paradigmàtiques pel que fa a la generació d’espais
de trobada entre llengües i bagatges culturals diferents. És justament en la intervenció
sobre aquests espais de trobada, on la major part dels informants enfoquen les contribucions del servei de mediació:
«Jo crec que a vegades un professional vol dir una cosa i l’usuari entén el contrari.
El professional li diu “blanc”, i l’usuari entén “negre”, totalment el contrari. A vegades
sí, i estic fent jo la mediació i el professional està preguntant una cosa i abans que jo
faci la mediació l’usuari ja contesta i diu “sí”. O li està explicant... i jo li dic “no, el que
t’està preguntant és això...” i diu “Ah! Jo ho he entès de l’altra manera!”»
(Mediadora intercultural, atenció hospitalària)
«La mediación es muy importante, hay muchos casos que, de no haber existido la
mediación, no sé qué hubiera sido de ese paciente ya que el médico no hubiera
tenido nada de información del paciente. Es un trabajo de humanidad, trabajo de
ayuda, tanto al usuario como al profesional. A mí me pone contenta y, además ayudo
a dos personas a entenderse mejor, la próxima vez el médico ya sabrá la información del paciente y de su cultura; a veces el mediador tiene que intervenir en la
conversación para decir que alguna cosa es de causa cultural y, así la próxima vez
el médico ya lo sabe.»
(Mediadora intercultural, atenció hospitalària)
«Nosaltres som com una imatge que està al mig de les dues bandes. A vegades
costa molt actuar, perquè una diu que és una bajanada i l’altra diu que el que és
seu cal respectar-ho perquè és com l’hi va dir la seva mare, i això xoca i no s’entén.
Nosaltres hem de buscar la manera de fer entendre els dos llocs, que no faci una el
que diu aquella o l’altra el que diu l’altra, però que busquem una manera de fer-ho
en pau, que hi hagi una mica d’aquí i una mica de l’altra.»
(Mediadora intercultural, atenció primària)
«Yo ahora no voy nunca al hospital sin haber quedado antes con la mediadora. Yo la
llamo por teléfono y le aviso que a mí me pasa algo… o a mis hijos. Ella me dice cuando estará y yo voy […] Ella entiende lo que le digo, si no el médico no entiende nada.»
(Naima, Marroc)
Un altre dels aspectes que se subratllen en els relats dels informants sobre les contribucions dels serveis de mediació és, sens dubte, la qüestió de la confiança. D’una
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banda, el professional sanitari actua amb moltes més garanties a l’hora de dispensar la
consulta i elaborar el diagnòstic. La presència i la intervenció de mediadors facilita les
condicions de feina i vehicula els processos de negociació pertinents, tant en el moment
de l’exploració clínica, com pel que fa a les recomanacions terapèutiques i el seguiment
dels tractaments.
D’altra banda, la presència dels serveis de mediació sembla augmentar molt significativament la confiança dels usuaris i la desinhibició en el context clínic:
«Si estic amb la mediadora em sento més segura i puc fer més preguntes. Jo no em
queixo de les coses... tampoc vull fer moltes preguntes, però si hi ha la mediadora
sento que puc dir moltes més coses i explicar-me millor. Em sento més compresa.
En canvi, si la mediadora no hi és, no entenc res, dic que sí a tot i només espero el
moment de poder marxar.»
(Latifa, Marroc)
«Treballant en psiquiatria o psicologia hi ha un element clau que és el de l’aliança
terapèutica, que és la confiança que s’estableix entre les dues parts; això està per
sobre de la comunicació, si no hi ha confiança la comunicació pot ser efectiva però
no és de la qualitat suficient i el mediador m’ajuda a establir aquesta confiança amb
cert tipus de pacients.»
(Metge psiquiatre, atenció hospitalària)
També s’ha de valorar que la presència dels mediadors contribueix a l’habilitació d’un
canal de comunicació més horitzontal entre els professionals sanitaris i els usuaris. Dintre d’un model d’atenció biomèdic, la figura del professional sanitari centralitza la disposició de coneixements i habilitats. Disposa també de les competències i la potestat per
explorar, diagnosticar i triar els tractaments. Per aquesta raó, en el marc de tota relació
clínica, el saber mèdic és converteix en una font de poder, a través de la qual les especificitats del model biomèdic tenen prevalença per sobre de qualsevol altra representació
de la salut.
A més, cal tenir en compte que alguns dels principals prejudicis que hi ha a la nostra
societat envers l’immigrant extracomunitari també són presents en una part del personal
sanitari. En aquests casos l’asimetria de la relació clínica s’intensifica, ja que en diverses
ocasions el personal sanitari pressuposa la ignorància dels usuaris. En aquest sentit, val
a dir que en el decurs de les entrevistes han estat bastants els relats de professionals
sanitaris dels quals es pot deduir aquesta visió sobre “l’altre”, sobre l’immigrant extracomunitari, com a “discapacitat” en matèria de salut. Aquest estudi no ha pogut aprofundir
en aquesta qüestió. Explorar a fons aquest terreny és sens dubte complicat i delicat, i
requeriria certa exclusivitat. Tot i això, si bé és cert que no ha estat una temàtica central
en les converses sostingudes durant el treball de camp, val a dir que hem trobat molt
significatives algunes de les referències expressades per alguns dels informants:
«Cuando una persona entra en el despacho de un médico —la realidad es que
pocas relaciones son tan asimétricas— se supone que tiene un problema de salud
—que es como el valor supremo en todas las culturas— y espera del otro un alivio
para esa situación; por mucho que yo trate de ser una persona cercana, la relación
es asimétrica, y esa asimetría no facilita la comunicación y, en algunas culturas, esa
distancia es más marcada.»
(Psiquiatra, atenció hospitalària)
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«Amb els nens ho veus clar. Hi ha el protocol del nen sa i als quatre, sis, vuit mesos
mengen això, però tampoc ningú ha comprovat que sigui el millor. Si aquell nen menja
a la seva manera, i no té cap carència i creix bé, per què t’hi has de barallar més? Per
què els has de voler protocol·litzar, potser no cal si estan bé. Ho volem fer de la nostra
manera perquè ens sembla que potser és la millor, però és clar, ho fem així perquè
hi estem acostumats i allà ho han fet d’una altra manera, però si els nens estan bé,
què és el que han d’aprendre? No sé, un exemple que se m’acudeix és el que dèiem
abans de les dones africanes. Portem una batalla amb elles perquè no donen triturat,
ho donen sencer i, oi que no ha mort cap nen ofegat? A vegades maregem i maregem
la perdiu només perquè volem que les coses es facin a la nostra manera.»
(Metge de família, atenció primària)
«La majoria de metges són molt macos, almenys amb els qui treballo jo. Ara, n’hi ha
uns altres que ho saben tot… bé, això creuen. Alguns d’aquests no volen ni sentir a
parlar de les mediadores... A vegades els intentes explicar les raons per les quals un
pacient s’està resistint a una exploració o a una analítica, i els és igual: “Si s’ha de fer,
s’ha de fer”… diuen. Sempre pensen que la gent té creences infantils, o que li falta
la cultura. [...] Per a ells la diversitat cultural és això: que uns saben i els altres no... »
(Mediadora intercultural, atenció hospitalària)
Per a alguns informants, i en referència a aquesta mateixa qüestió, un altre dels valors
afegits de la mediació és la capacitat per intervenir en aquest context tan radicalment
asimètric, donant veu i reconeixement a les diferents lògiques narratives sobre la salut
i la malaltia dels usuaris. Aquesta funció que alguns informants pressuposen a la mediació, té per sobre de tot la utilitat de propiciar un espai de reconeixement mutu com a
base sòlida per a la construcció d’una relació de confiança.
Cal dir que aquesta confiança no només permet augmentar la qualitat de l’atenció dispensada en termes purament humanitaris i culturalment competents, sinó que afecta
directament la credibilitat que els usuaris concedeixen als professionals sanitaris, i genera, com a conseqüència, una millora substancial del seguiment de les patologies i
l’adhesió als tractaments.
D’altra banda, la mateixa logística organitzativa del recurs i les funcions que se
n’esperen, inclouen aquest seguiment de casos, especialment sobre aquelles patologies que s’han de controlar i supervisar des d’un criteri de salut pública (tuberculosi o
VIH, per exemple).
«Nosaltres quan un pacient està ingressat amb una TBC (tuberculosi), que és un
tractament molt llarg amb moltes pastilles que la gent no vol, fa el primer tractament
que són tres mesos, però quan comença a sentir-se bé no ve a les consultes, ni a
buscar la medicació per molt que sigui gratuïta. Fem molt seguiment, i quan han de
venir, un o dos dies abans, truquem per telèfon per recordar la visita.»
(Mediadora intercultural, atenció hospitalària)
«Jo fa cinc anys que sóc aquí i ja hi havia mediació. Abans estava a [...] i no n’hi
havia. Hi havia immigració, bàsicament magrebina, de subsahariana n’hi havia molt
poca, però molta de magrebina, i allà l’únic que teníem era un noi que venia a l’estiu
que ens traduïa de l’alemany. És clar que aquest és molt menys problemàtic, no? A
nivell cultural un alemany o un anglès... et pots entendre o no però no tens gaires
problemes, no? El que feia falta era un mediador d’àrab… no d’alemany! Jo allà
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no portava sida o sigui que en aquest sentit no et sé dir si hi havia diferència, però
teníem molts problemes de desconfiança cap a nosaltres, desconfiaven molt o sigui
que complien molt menys els tractaments, absolutament segur, de tot tipus, eh? Hi
havia un problema de desconfiança absoluta moltes vegades. No sé... però fa deu
anys el que jo notava és molta més desconfiança, i molts més abandonaments de
tractaments.»
(Medicina interna, atenció hospitalària)
«Avui mateix venia d’una casa, i una m’ha dit: “acompanya’m al metge”. Abans no
passava això, i costava molt, i hi ha famílies que hem trobat amb sida i tuberculosi,
però si el metge deia de fer la prova de la TB, no venien, i si l’home venia, la dona no,
i si venia la dona amb els fills, l’home no venia. Ara, si qualsevol persona de la comunitat té una malaltia que no sap explicar al metge o no sap on pot anar, l’informem
que pot anar al metge on treballo jo o la [...], i mirar si cal acompanyar al metge, o si
cal donar una informació... però abans costava moltíssim.»
(Mediador intercultural, atenció primària)
S’ha de destacar, però, que aquests resultats són indissociables de la vocació comunitària mostrada per molts dels mediadors. Certament, i més enllà de les funcions formals
que se’ls atribueixen, al llarg del treball de camp s’ha detectat un grau d’implicació informal envers la comunitat força generalitzat. En un nombre gens menyspreable de casos,
els mediadors protagonitzen acompanyaments extres fora de les hores de feina, fan
seguiments a usuaris, intercedeixen davant de la comunitat en els casos en què alguna
situació ho reclama, controlen les adhesions als tractaments (especialment en casos de
malalties infeccioses), fan visites a domicili, etc.
Progressivament, aquesta funció a l’ombra erigeix la figura dels mediadors en un referent del sistema de salut, conegut i reconegut per la comunitat. En aquest sentit, molts
mediadors mostren dubtes respecte dels límits de les seves funcions professionals i la
seva voluntat de servei a la comunitat, però si es tenen en compte els seus relats, així
com els d’alguns usuaris, sembla que són aquests espais de treball informal on es construeix bona part de la confiança i la credibilitat que les diferents comunitats confereixen
als equips de mediació.
«S’impliquen molt i moltes vegades elles truquen a les persones que no han vingut
a la consulta, inclús elles ens ho diuen “escolta, aquest senyor m’ha vingut a veure
a mi”, o sigui que moltes vegades els malalts, per intentar venir cap a nosaltres el
primer que fan es contactar amb elles. Primer contacten amb elles i ens diuen “escolta, aquell noi que vas veure fa dos mesos i que no et va venir, escolta, m’ha vingut
a veure per veure si el pots veure”. O sigui que realment deuen tenir un bon feeling
amb aquesta gent que, molt sovint, en comptes de venir amb nosaltres, directament
van primer a elles i elles ens ho diuen a nosaltres. O sigui que suposo que això és
una cosa important.»
(Referent, atenció primària)
«Avui mateix venia d’una casa, i una m’ha dit: “acompanya’m al metge”. Abans no
passava això, i costava molt, i hi ha famílies que hem trobat amb sida i tuberculosi,
però si el metge deia de fer la prova de la TB, no venien, i si l’home venia, la dona no,
i si venia la dona amb els fills, l’home no venia. Ara, si qualsevol persona de la comunitat té una malaltia que no sap explicar al metge o no sap on pot anar, l’informem
que pot anar al metge on treballo jo o la [...], i si cal se l’acompanya, i s’està per ell,
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i et preocupes... tot això abans costava moltíssim, jo he hagut de picar molta pedra,
eh?... però ara ja està tot bastant engegat, tothom em coneix i hi confia.»
(Mediadora intercultural, atenció primària)
No obstant això, més enllà d’aquesta vocació comunitària mostrada per alguns dels
equips de mediació que han participat a l’estudi, també hi ha cada vegada més centres
— especialment de la xarxa primària — que a través dels serveis de mediació desenvolupen programes específics orientats a la comunitat. Alguns s’adscriuen a un perfil
d’intervenció comunitària / promoció de la salut:
«En [mediació] comunitària hem començat a treballar amb l’escola de la [...] perquè
té molta immigració, amb el casal d’avis, amb l’Ajuntament estem intentant muntar
un projecte i s’ha començat per una festa gràcies als diners que va guanyar el CAP
amb un premi. Durant una setmana, hem fet una caminada, una gimcana per als
nens del col·legi, xerrades per als usuaris del CAP, hem sortejat un carro d’aliments
sans, hem fet menjars tradicionals de diferents països amb usuaris del centre o mares del col·legi... anem fent cosetes.»
(Mediadora intercultural, atenció primària)
«L’any passat, sobre la diabetis, aquest any faig l’alimentació dels nens petits a
l’àrea bàsica. Faig un mes a [...] i un mes aquí, amb un grup de cinc dones. Es dóna
informació, perquè de vegades no saben coses i quan té una mica de febre ja el
porten aquí. Dono una mica d’informació global d’alimentació, febre, accidents amb
nens... Ara estem començant a treballar a escala comunitària la tuberculosi. La gent
està poc informada, a la nostra cultura s’aparta aquesta persona perquè ningú sap
que es pot curar amb medicaments. I després, aquesta mateixa persona tampoc no
ho diu a ningú, i s’ensorra. Això és falta d’informació per saber quina malaltia és greu
i quina no és greu. Amb la mediació comunitària intentem canviar aquestes coses.»
(Mediadora intercultural, atenció hospitalària)
I altres deriven de programes específics d’acollida organitzats pels mateixos centres de
salut:
«Dins l’hospital fem una educació materna de postpart i prepart. Organitzem parteres de sis mesos, fem classes amb les llevadores d’educació materna, una mica
treballar tot per poder estar amb elles i explicar més coses però sobretot perquè
elles s’expliquin, no? Aclarir dubtes perquè tinguin una idea per quan es trobin en
la situació. Quan les llevadores passen consultes, les que estan en aquest terme
estan anotades en una llibreta i les truquem i comencen a venir. Nosaltres tenim un
programa però molts cops els demanem a elles que ens diguin de què volen parlar,
no venir a inculcar una cosa sinó que se sentin protagonistes.»
(Mediadora intercultural, atenció hospitalària)
«Parlo cinc idiomes, o sigui que les sessions es fan en àrab, francès, anglès o castellà, i tots els que no han tingut cap contacte amb el sistema sanitari d’Espanya han
de passar per aquestes xerrades. Els passo el material de suport d’acollida de la
Generalitat, i després els explico les especificitats d’aquest centre, els horaris, les
receptes, el que és una alta i una baixa de malaltia, si ets autònom qui fa la baixa
laboral, si tens un accident laboral… tots aquest temes que molta gent d’aquí tampoc sap.»
(Mediadora intercultural, atenció primària)
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Ara bé, tant professionals sanitaris, com mediadors i referents coincideixen a valorar
com a insuficients els esforços que es desenvolupen en matèria de salut comunitària.
De fet, tot i que hi ha centres que han institucionalitzat efectivament programes dintre
d’aquest àmbit, la majoria hi entren tímidament i de manera quasi improvisada, arran
de la detecció de necessitats sobre la marxa. Així mateix, també hi ha centres en què
planificar actuacions comunitàries no es planteja ni com a possibilitat a curt termini. En
aquests darrers casos, els motius al·legats són sempre la falta de temps i de personal.
La timidesa amb què s’implementen i desenvolupen els programes de salut comunitària,
contrasta amb el convenciment generalitzat mostrat pels informants sobre les seves
virtuts. Des del punt de vista de molts, un augment de la intervenció comunitària podria
reduir a mig termini la demanda actual de serveis de mediació, molt especialment en
l’àmbit de l’atenció hospitalària:
«Amb una [mediació] comunitària ens estalviaríem moltes coses perquè en una consulta sorgeixen problemes que soluciones amb una traducció, però no l’amplies. Per
exemple, si tens sucre dius “que no has de menjar sucre, que el tens...”, en una comunitària et diuen “has de menjar més sovint”, t’expliquen una dieta molt més àmplia
i et donen una dieta i com pots introduir el teu menjar, i la informació va de veu en
veu, de boca en boca, i aleshores a la consulta ja hi ha coses que no et trobes. Els
dubtes més importants els pots resoldre en una comunitària perquè tens l’espai, en
una consulta vas molt més ràpid.»
(Mediadora intercultural, atenció hospitalària)
«Jo si hagués de prioritzar, prioritzaria l’atenció comunitària, sobretot amb tres de les
quatre mediadores que tenim, però no és fàcil. Jo crec que s’ha de fer comunitària,
però és complicat perquè s’ha de fer quan es necessita, pels temes que es necessiten, amb els horaris que tenim, que no són els horaris que necessita la comunitat,
i és clar, es fa difícil. Sempre que ho fem és pactant els horaris amb les mediadores
i després donant dies de festa. Jo estic convençuda que si ho treballéssim més, els
resultats serien impressionants, però ara és difícil de gestionar.»
(Referent, atenció primària)
«Aquí a l’hospital estem fent una mica d’apagafocs, sobretot per traduir. Potser si
féssim una cosa més comunitària serviria més perquè si expliques tot el funcionament, com funcionen les coses, a nivell de comunitat... pots entrar-hi molt més i fer
una difusió de debò. Aquí [a l’hospital] no hi ha temps per a res més. A més es treballa d’una altra manera en comunitària, t’estalvies molta més feina.»
(Mediador intercultural, atenció hospitalària)
A través del paper dels mediadors també s’han generalitzat progressivament les adaptacions de l’atenció sanitària a una població culturalment diversa. Aquest procés de sensibilització envers la realitat multicultural del nostre territori s’ha traduït en mesures que
comprenen des de l’adaptació d’entorns hospitalaris, fins a l’adequació de tractaments i
dietes en funció dels hàbits i costums de les diferents societats de procedència:
«Són quaranta dies que pots fer la higiene però sense banyar-te. Les infermeres
veien això i pensaven “que no se saben dutxar o és que no es dutxen?”. I expliques que una partera, potser, per creences o per costum, depèn de la zona, no
pot dutxar-se en quaranta dies perquè diuen que el maluc després d’haver parit,
els ossos, estan oberts, i vénen malalties, i tampoc et pot tocar l’aire perquè agafes
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artrosi o malalties dels ossos que es considera que s’agafen quan els ossos estan
més sensibles.»
(Mediadora intercultural, atenció primària)
«És clar, és que allà tenen uns aliments que nosaltres ja no sabem ni què són. I tu
els hi dius “mongeta tendra” i no ho saben, i quan preparen la papilla deuen veure
una cosa tan rara i deuen pensar “això els hi haig de donar?” i als nens a sobre no
els hi agrada al començament! També tenim vídeos fets, els hi passem pel·lícules i
les hi expliquem. Hi ha uns vídeos fets per a diferents grups, per a diferents ètnies,
assessorats per nosaltres però mostren com preparar aquestes papilles. I amb això
fem educació grupal un cop al mes, i els expliquem les coses més bàsiques. Sempre acompanyats de la mediadora, i amb les pel·lícules i passen un PowerPoint amb
fotos... Vull dir que ja fem tot el que podem per que ens entenguin, tot i més.»
(Infermera, atenció primària)
«Por ejemplo, en Ramadán, salen muchos casos de anemia en las embarazadas, o
los hombres no se quieren hacer análisis de sangre, no vienen a las visitas… Yo intento cambiar el día de las visitas… Facilitamos el funcionamiento del centro porque
cuando sospecho que no van a venir les digo que vengan otro día. En ginecología
hacen mucho seguimiento del embarazo, desde el principio hasta el final, y las pacientes no entienden por qué tienen que venir tanto o por qué tienen que hacerse
tantos análisis de sangre o ecografías; yo les explico que aquí el embarazo se controla todo el periodo, que es por su beneficio. Ellos se asustan si tienen que hacerse
tantas pruebas, se piensan que les pasa algo. En pediatría también pasa porque
las vacunas también se repiten mucho y el profesional, si no preguntan, no explica
toda la información, ya que se piensan que el usuario inmigrante es como el usuario
español, que sabe de qué va todo el tema.»
(Mediadora intercultural, atenció primària)
«Totes les dietes estan traduïdes en els diferents idiomes i quan hi ha un problema
de dieta que s’ha d’explicar a un diabètic, o una dieta per aprimar-se, em criden a mi
i vaig a la consulta de la infermera amb el pacient i l’hi explico. Primer deixo parlar la
infermera, i després parlo jo. I si el pacient intervé, faig l’enllaç, però sempre primer
que la infermera ho expliqui tot, o que vagi explicant i jo, mentrestant, vaig traduint
per al pacient.»
(Mediadora intercultural, atenció primària)
Igualment, la presència dels mediadors facilita la comprensió mútua dels universos culturals posats en escena per part dels professionals sanitaris i els usuaris en el marc
de la relació clínica. Aquesta contribució cabdal es fa efectiva a través de la capacitat
d’intervenir efectivament entre models explicatius diferents.
Com s’ha exposat en l’apartat conceptual del projecte, la demanda i l’oferta d’atenció
als problemes de salut és un fenomen tan universal, en el fons, com divers, en les formes. Aquesta diversitat inclou les estratègies i els criteris diagnòstics, la interpretació de
l’origen de les malalties, les pràctiques terapèutiques, l’experiència subjectiva de la falta
de salut, els llindars del dolor i un llarg etcètera.
Així doncs, en funció del bagatge cultural de l’individu, l’experiència de la salut i la
malaltia, s’ordenen i conceptualitzen d’una manera diversa. Tenint en compte aquesta
qüestió, en el context de la relació clínica a vegades succeeix que les diferències entre
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el bagatge cultural dels professionals sanitaris i el dels usuaris són tan marcades que els
models explicatius respectius esdevenen incommensurables.
Davant d’aquest tipus de situació, els informants destaquen la importància vital de comptar amb uns serveis de mediació culturalment competents, amb la capacitat d’habilitar
un canal de comunicació efectiva entre ambdues parts, més enllà d’una simple interpretació lingüística:
«Como médico entiendo que la mayoría de las demandas que se hacen de la mediación sean por temas lingüísticos porque entiendo que la función principal del mediador ha de ser la de facilitar la comunicación entre ambas partes; la interpretación
lingüística es esencial, lo que pasa es que la comunicación es más que las palabras
y lo que se dice: el contexto cultural y el significado que tiene para uno y otro lo que
se está diciendo, y ahí es donde entran variables culturales.»
(Psiquiatre, unitat d’aguts)
«Nosaltres, a urgències, no ens quedem a la traducció només. Si fos així, trobaríem
mitjans més econòmics per fer això, i igualment eficaços. Jo estic convençut que
va més enllà. Si l’objectiu final fos la traducció s’estarien malgastant els diners. La
majoria de gent del meu servei ho percep com una cosa que va més enllà, segur.»
(Cap d’urgències, atenció hospitalària)
Cal dir que de les valoracions plantejades pels professionals sanitaris entrevistats respecte d’aquesta qüestió es desprèn l’existència d’un debat que tendeix a polaritzar el personal sanitari en dos grans corrents. D’una banda, aquells que consideren la mediació com
un recurs de traducció. De l’altra, aquells que la consideren un servei que hauria d’anar
molt més enllà i que valoren per sobre de tot la competència cultural dels mediadors.
Realment, de la majoria de relats es desprèn que quasi tots els professionals sanitaris
que recorren als serveis de mediació l’utilitzen per cobrir ambdues funcions. Tot i això,
en alguns casos es destaca que, si bé fan una bona feina de traducció, la majoria de
mediadors no estan suficientment formats per intervenir en la relació clínica sota una
perspectiva veritablement intercultural:
«ENTREVISTADOR/A: Per què els hi dius traductors i no mediadors?
PSIQUIATRA: Surt de la carència de veritables mediadors. Penso que no hi ha mediadors ben formats. El que tenim són persones, bons traductors, amb bon sentit
comú i que et donen referents d’allò que t’estan traduint, però crec que, i en concret
en salut mental, no hi ha bons mediadors; quan fas una psicoteràpia, estar amb una
persona que no té ni idea de salut mental… Per a mi, un mediador és una persona
que té formació més enllà d’un curs de vint hores o dues-centes hores l’any. Per
tant, són persones que em tradueixen, que donen algunes referències, però… jo no
m’acabo de creure molt aquesta figura del mediador.»
En la línia d’altres valoracions, aquest relat enfoca molt nítidament alguns dels reptes als
quals s’enfronta el perfeccionament del programa. Tot i això, i a partir de la consideració
dels diferents camps de contribució associats amb els serveis de mediació, es valora,
en resum, un impacte molt significatiu del programa en la gestió i resolució d’alguns dels
principals reptes de l’atenció sanitària dins de l’actual context de migracions transnacionals.
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«La mera presencia de una persona del grupo al que pertenece el paciente ya es
como balsámica, relaja, y da la tranquilidad para abrirse en algo tan íntimo como
suele ser una exploración psicopatológica.»
(Psiquiatria, atenció hospitalària)
«La meva satisfacció és veure que la gent es pot entendre i que el pacient surt convençut del que se li ha explicat, tranquil i segur del que se li ha explicat.»
(Mediadora intercultural, atenció primària)
La presència de mediadors interculturals sembla contribuir enormement a la satisfacció
dels usuaris, tant als hospitals com als CAP. La seva presència disminueix la sensació
d’aïllament i soledat del pacient i, excepte en ocasions comptades, propicia un espai de
complicitat i confiança bàsic per a la desinhibició.
De manera molt generalitzada, els professionals indiquen que el programa incrementa la
capacitat per diagnosticar determinades malalties i diferenciar-les. A la vegada, la seva
presència optimitza les vies d’interpretació de la informació mèdica, de manera que els
pacients també aconsegueixen entendre millor el diagnòstic, així com el tractament prescrit pels professionals sanitaris. En alguns casos, la presència dels mediadors ofereix per
primera vegada la possibilitat d’elaborar un historial clínic complet i detallat dels usuaris.
Tant els professionals sanitaris com els usuaris assenyalen que les intervencions dels
mediadors interculturals faciliten l’atenció, ja que els permeten cooperar més, gràcies a
l’establiment d’una comunicació adequada i d’un augment del clima de confiança.
8.4 Diferències
respecte d’altres
serveis de suport

En el context d’aquest estudi, entendrem com a serveis de suport el conjunt de recursos
disponibles als serveis d’atenció sanitària de la xarxa pública catalana per gestionar i resoldre situacions d’incomunicació efectiva entre professionals sanitaris i població nouvinguda.
Si es tenen en compte els relats dels informants, és important distingir entre serveis de
suport formals i informals. Els informals fan referència directa a les estratègies a què
han de recórrer els informants davant de situacions d’incomunicació, en absència de
serveis formals. Aquests recursos es caracteritzen per un ús absolutament improvisat.
Alguns exemples plantejats pels mateixos informants són fer-se acompanyar d’algun
familiar, recórrer a personal sanitari procedent de l’àrea geocultural de l’usuari o usuària
o coneixedor de la seva llengua, fer venir un pacient ingressat que conegui la llengua de
l’usuari o usuària o, fins i tot, reclamar l’ajut a persones alienes al centre i al o la pacient,
com ara treballadors de comerços i restaurants propers al centre. La literatura informal
anomena aquest tipus de traductors informals ad hoc interpreters.
Contràriament, a l’àmbit formal es troben bàsicament dos serveis: Sanitat Respon i els
serveis de traducció i mediació intercultural. Certament, es disposa d’un nombre considerable de materials de suport, com ara vocabularis, gràfics, fulls de mà multilingües,
dietes adaptades, DVD d’acollida, etc. que poden donar suport de manera efectiva a
un procés comunicatiu entre professionals sanitaris i usuaris. De la mateixa manera, hi
ha una oferta de programes formatius d’atenció a la diversitat orientats específicament
als professionals sanitaris. Els informants, però, consideren que, per la seva naturalesa i
ambició, cap d’aquestes eines és comparable amb la intervenció d’un tercer a l’hora de
resoldre casos d’incomunicació efectiva.
Per aquest motiu, els professionals sanitaris comparen d’una banda els serveis de mediació amb els serveis de traducció de Sanitat Respon. Val a dir que, si bé la majoria
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n’assenyalen la utilitat i consideren que és millor disposar d’aquest recurs que no disposar-ne de cap, genera molts dubtes:
«A vegades hem hagut d’utilitzar Sanitat Respon, no? Sobretot per a hindús. I aquí
el problema és molt més important perquè tu tens el traductor en aquell moment,
que per telèfon, vas passant el telèfon a una altra persona que et va dient, no? Jo
crec que aquí es perd tota aquesta qüestió personal, tot l’àmbit més cultural es perd.
Per telèfon, amb els hindús, els perdem absolutament, els perdem. Conec el cas
d’un noi tuberculós hindú que no parlava absolutament res, ni anglès ni res, i el noi
després d’estar aquí se’n va anar al seu país perquè no se’n fiava de nosaltres. Se’n
va anar amb la tuberculosi... Se’n va anar, va tornar i ens va dir “mireu el que m’han
donat allà, vosaltres no sabeu res!”. Doncs era el mateix, el mateix medicament amb
un altre nom! És un cas d’aquests que crida l’atenció. Dubto que amb la possibilitat
de recórrer a un mediador això hagués passat.»
(Metge internista, atenció hospitalària)
«Jo l’únic que sé és que allà truques i triguen un munt a atendre’t, i la gent que fa la
traducció, doncs què vols que et digui... A vegades millor i a vegades pitjor, però no
es pot ni comparar amb la feina que fan les mediadores, no, no... A on vas a parar?»
(Llevadora, atenció hospitalària)
D’altra banda els professionals sanitaris també comparen la possibilitat de comptar amb
un equip de mediació del propi centre, amb els serveis de mediació oferts per alguns
Consells Comarcals:
«Home, aquí al Consell Comarcal hi ha el servei de mediació comarcal... Un servei
que funciona fatal perquè truques i t’envien una persona que no coneixes de res i
ve disposada a fer una visita d’una hora, ha d’emplenar uns papers, i tu tens deu
minuts... Si ho acordes sí que pots intentar tenir més temps, però potser és una visita
urgent i te l’envien al cap de quatre dies, i després... Això, t’envien un home i resulta
que és una dona la que ha de fer la mediació... i vaja, no funciona gaire bé.»
(Metge de família, atenció primària)
«Hi ha un servei de mediació concertat amb el Consell Comarcal, però que has de
dir dia i hora, i quan una dona se’t posa de part, no tens dia ni hora, potser ho necessites a les set de la tarda, o a les dotze de la nit, o a les nou del matí, i llavors no
pots concertar un servei amb aquest tipus de traducció, que és bàsicament el que
necessitem a baix.»
(Infermera, atenció hospitalària i primària)
En tot cas, una majoria molt significativa d’informants destaca les virtuts dels serveis
de mediació per sobre de qualsevol altre servei de suport: amb els equips de mediació
s’estableix una relació de continuïtat, tant els usuaris com els professionals sanitaris en
coneixen les funcions, logísticament es considera més operatiu comptar amb equips
de mediació dintre del propi centre, els mediadors ofereixen tota la seva disponibilitat,
estan millor formats i saben a quins aspectes han de donar importància, treballen en
àmbits que van molt més enllà de la traducció, la seva presència in situ es considera
essencial per a la generació de confiança i per a l’efectivitat de la mediació, etc.
L’arribada del programa de mediació als centres de salut ha tingut, en termes generals,
una molt bona rebuda. Tret de casos anecdòtics en què la presència del mediador o
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mediadora s’ha obviat, l’aprofitament del recurs és una realitat a la majoria de centres
visitats durant el treball de camp:
8.5 Procés
d’implantació, difusió
i cultura d’ús del
servei de mediació

«L’arribada de la mediadora ha estat un regal del cel. Ara no em podria imaginar treballar sense poder comptar amb ella. Bé, ni jo ni la resta de companyes. Per això no
li fem més promoció a l’hospital... Penseu que aquí només ve un o dos dies per setmana. Ja ens la comencen a demanar a urgències, i d’aquí res, quan s’assabentin
que hi és, els de la unitat de psiquiatria ens la vindran a demanar també, però ella
no pot cobrir sola tot l’hospital...»
(Cap de la unitat d’obstetrícia, atenció hospitalària)
Tot i això, el desenvolupament dels serveis ha estat molt heterogeni i divers en relació
amb el temps d’implantació, la distribució geogràfica, els models de mediació, els perfils
dels mediadors, els col·lectius atesos i les organitzacions que els han desenvolupat.
D’aquesta manera, a través del treball de camp a les diferents regions sanitàries es
constata que la implantació del servei pateix una descompensació territorial molt significativa. Aquesta circumstància obliga a fer grans distincions entre regions sanitàries pel
que fa a la solidesa, l’eficiència i l’aprofitament del recurs.
Les temporalitats d’implantació del programa es diferencien fins i tot entre comarques veïnes, i la logística financera del servei —gens homogeneïtzada— genera una desigualtat
considerable pel que fa a la qualitat assistencial dispensada a la població immigrada.
A la vegada, cal destacar que, en funció de l’antiguitat, la disponibilitat i el finançament
del servei, així com de la voluntat dels delegats territorials i la promoció dels referents, es
conformen cultures d’ús del recurs força diferents. Aquesta realitat es constata observant
com en centres que presenten característiques similars pel que fa al volum d’atenció a la
població immigrada, s’identifiquen demandes molt diferents del recurs de mediació.
Així doncs, des del punt de vista d’una majoria significativa d’informants i, com a mancança detectada en el decurs del treball de camp, sembla necessari reconsiderar alguns dels aspectes del Pla de mediació relatius al desplegament del recurs. Així mateix,
sembla prioritari potenciar el paper d’un centre coordinador capaç d’ajustar la gestió del
projecte a la valoració territorial de les necessitats, i de reconduir la descompensació
d’efectius i de qualitat actuals.
En aquest sentit, molts informants —especialment mediadors— han subratllat la necessitat de planificar i protocol·litzar una difusió del recurs en el moment de l’arribada als
centres de salut, per evitar que la promoció i adaptació depengui exclusivament de la
implicació del o la referent del centre.
«ENTREVISTADOR: Diries, doncs, que es fa poca difusió de l’arribada del mediador
al centre?
MEDIADORA: Sí, es fa molt poca difusió.
ENTREVISTADOR: I, en aquest sentit, tens la sensació que no se t’ha donat prou
suport en la promoció?
MEDIADORA: Mira... m’he promocionat jo sola, amb això t’ho dic tot. El referent ja
et dic que sí que et coneix, que sap de què va el teu treball, que molt content i que
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li encanta, però realment amb qui treballes és amb els doctors, amb les infermeres
que quan arribes et diuen “que ets infermera?” No saben ni què fas aquí, perquè
ningú els ho ha dit. Després, la teva referent et diu: “home, és que no podem avisar
tot l’hospital”. Home, ja sé que no pots avisar tot l’hospital però una reunió abans que
tu arribis, que sàpiguen qui ets mínimament, doncs estaria molt bé.»
«Abans que arribi un mediador a un centre, tot el centre n’hauria d’estar informat… sobre quin és el teu treball, què és el que faràs i de tot, que estiguin informats abans que
arribi el mediador, estaria molt bé, ajudaria moltíssim. Perquè quan arribes és com... res.
Comences tu a construir-ho tot, si no et coneixen, però si ja t’han presentat o ha vingut
abans que tu algun professional i ha parlat amb els doctors, amb les infermeres i ha
convocat alguna reunió i ho ha explicat... que vindrà una persona que farà això, que farà
allò... que amb el seu treball hi ha això, hi ha allò… Jo és que he hagut de fer fulls de mà
per donar-me a conèixer...»
En la mateixa línia, alguns referents han insistit en la importància del seu paper a l’hora
d’integrar els equips de mediació en la dinàmica assistencial dels diferents centres:
«En general, no crec que hi hagi molta resistència, però, en general, sí que hi ha
molta pressió assistencial i, és clar, les visites no duren igual si ve gent immigrant
que autòctona, i en canvi a la teva agenda tens assignat el mateix temps per a
cada visita. Això fa que diguis “que vingui amb la mediadora”. Però quan jo et
parlava de la resistència dels professionals a la mediació, crec que és resistència
a una cosa nova i desconeguda, perquè de sobte tens una persona a la consulta
que no saps qui és, que no saps què li diu al teu usuari, ni saps quina formació té
per poder-li explicar el que vols que li expliqui a l’usuari, i això crea reticències. I
al principi va ser dur per a elles, va ser molt dur, perquè van intervenir molt des de
l’equip directiu per parlar amb els metges i les infermeres sobre com havien anat
els casos. Jo les tenia ubicades al despatx durant un any i pico, i ens vèiem constantment i quan hi havia alguna cosa, doncs, perquè hi ha confiança t’ho expliquen,
i aleshores fèiem una mica de sessió per veure i analitzar perquè ha passat i com
es pot prevenir per a una altra vegada, perquè no sempre ha estat per temes de la
seva actuació sinó de vegades ha estat per l’actuació del professional i, per tant,
hem hagut d’anar encarrilant-ho d’un costat i de l’altre. Jo penso que ara aquest
tema està força superat perquè portem dos anys llargs, però al principi va ser molt
dur per a elles. No estaven segures de quina era la seva tasca aquí i se sentien
molt qüestionades.»
(Referent, atenció primària)
«Crec que aquí ha estat central la difusió i promoció que hem fet del servei. Ara tothom utilitza les mediadores, però al principi la gent era més reticent. Tres anys després, a qualsevol que li preguntis reconeixerà les mediadores com un equip més, tan
imprescindible com qualsevol unitat... i, fins que tot canviï, així haurà de ser.»
(Referent, atenció primària)
La pedagogia i la promoció del recurs són eines bàsiques per estimular-ne l’ús entre els
professionals sanitaris, i la percepció és que el programa no s’ha difós amb la mateixa
iniciativa i determinació als diferents centres del territori.
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8.6 Disponibilitat
del servei

«Les avisem bastant, però tenim l’horari que ens ofereixen i no és el mateix que el
nostre; nosaltres hi som sempre i elles hi són de 8 h a 15 h i de dilluns a divendres,
ni tardes ni caps de setmana.»
(Metge internista, urgències hospitalàries)
«Hi ha gent que en fa més ús que d’altres, però no conec ningú que s’hi negui o que
no el valori (el servei de mediació). Si tinc una queixa d’aquest servei és de la poca
disponibilitat horària. Per exemple, jo tinc més urgències a les tardes que als matins,
si em deixen triar prefereixo que hi siguin a la tarda i, en canvi, a les tardes no en tinc.
A part d’aquesta queixa, quantitativa, no n’hi ha cap. I jo sóc molt crític, eh? Així que
considera-ho un valor afegit...»
(Cap d’urgències, atenció hospitalària)
La disponibilitat del servei de mediació representa per al conjunt dels informants un dels
pilars més fluixos del programa i, com a conseqüència, s’identifica de manera recurrent
com un dels principals aspectes per millorar. En algunes regions sanitàries com Girona,
on l’experiència del treball amb serveis de mediació és més àmplia i, per tant, hi ha més
hàbit d’utilització del recurs, es reclama una reformulació del servei pel que fa als torns
horaris. Molts informants, especialment professionals sanitaris, no entenen que alguns
dels centres de la regió que més població immigrada absorbeixen, puguin oferir només
un servei de primera de dilluns a divendres al matí.
«Ara tenim un servei de mediació perquè al Departament li interessa tenir-lo, realment
es creu que és necessari, o és perquè queda bé? Si realment creuen que és necessari, que evidentment ho és, no podem tenir servei de mediació de 8 h a 15 h entre
setmana. Probablement es podrien trobar maneres d’arribar a tenir una assistència intermèdia una mica més continuada. El gran problema per a mi és el temps. És un servei molt bo i del qual disposo molt poques hores. Això passa amb més serveis, eh?»
(Pediatre, atenció hospitalària)
«No me parece normal… Si aquí viene un paciente, pongamos de Senegal, que habla fula, y que te viene con todas sus historias culturales, pues espero que si le pasa
algo sea los martes o los jueves por la mañana, porque si no ¡lo tiene claro! Sí que al
final se acaba encontrando alguna solución, no sé, se hace venir a la mediadora o
se la llama por teléfono, se llama al Sanitat Respon, que a mí no me gusta nada, pero
es igual… Es que la calidad de la atención disminuye tanto… Lo que no se puede
hacer es ofrecer una calidad de hospital canadiense dos mañanas a la semana y
el resto… Vaya, no te diré del tercer mundo, pero desde luego se convierte en una
atención bastante pésima. Vamos a ver, ¿tienen o no tienen derecho a la salud? Pues
si lo tienen, ¿a qué estamos jugando? (…) Ya se sabe que nada de esto sale a coste
cero, pero es que se necesita y punto...»
(Infermer medicina interna, atenció hospitalària)
En referència a la disponibilitat del servei, tant els professionals sanitaris com els usuaris
destaquen que la situació ideal seria disposar del servei vint-i-quatre hores al dia, per
poder cobrir com a mínim les nacionalitats amb més presència al territori. A la vegada,
quasi tots consideren que una ampliació de la disponibilitat que donés cobertura total a
la demanda del servei seria poc operativa i pressupostàriament inassolible. Tot i així, tant
els professionals com els usuaris aposten per una ampliació de la disponibilitat horària,
ja que la cobertura actual és força reduïda i malgrat que permeti sortir-se’n, sovint es
considera poc operativa.
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«Estic d’acord que fan falta més hores de mediadores, però si un dia a una persona
no se li pot explicar una cosa, doncs se la cita. Es deixa un paper i la mediadora
quan arriba el truca i el cita tenint en compte l’horari del metge i l’horari que fa ella
per coincidir tots tres. Crec que sí que es pot fer, i veig més la dificultat en el poc horari que tenen i en el fet que estan atenent salut a hospitalària i primària, i van amunt
i avall, i avall i amunt, i això és carregós en un horari petit. No es poden organitzar
una feina amb un horari a un lloc, perquè encara que estiguin aquí, a lo millor a mig
matí han de marxar.»
(Referent, atenció primària)
Val a dir que les conseqüències més agudes d’aquesta falta de disponibilitat es donen
a les urgències, on la importància de la comunicació, i la generació del clima de confiança propiciat per la presència de mediadors, és especialment rellevant i útil, tenint
en compte les característiques d’una situació en què la salut es veu compromesa d’una
manera molt directa.
«Pensa que si arriba un pacient xinès un divendres a la tarda —quan ja no hi és la
mediadora— i no entenc res del que m’està dient, és probable que ens bloquegi un
box o un llit fins el dilluns, amb el cost que això representa...I a unes urgències de
psiquiatria, què faig jo quan no tinc ni idea de què li passa al pacient?... Davant del
dubte no li puc donar pas l’alta, i si sembla molt raro el que explica, no serà estrany
que consideri que es pot tractar d’una psicosi, i com que, a més, ell acaba notant
que no en tens ni idea de què li passa, molt probablement la desconfiança li generi
una forta angoixa, i creu-me que si això succeeix, aquesta persona acabarà lligada
a un llit amb una punxada d’haloperidol. Així segur que deixa de molestar, no? Tot
per no poder-se entendre... És trist, però així és com passa, amb el cost que suposa
per al sistema sanitari! Per no parlar evidentment de l’impacte emocional d’aquest
pacient, que potser només li havien demanat els papers pel carrer i es va posar més
nerviós del compte»
(Metge psiquiatre, atenció hospitalària)
D’altra banda alguns mediadors assenyalen que la coordinació de l’ús del recurs als centres de salut és molt millorable. Sembla que no a tots els llocs es funciona amb agendes
per optimitzar la disponibilitat del servei de mediació. Això genera situacions en què, per
exemple, després d’haver estat sense fer cap intervenció durant dues hores, de sobte el
mediador o la mediadora és sol·licitat per dos o tres professionals o usuaris a la vegada:
«Lo saben pero no quieren perder el tiempo llamándote. Podrían hacer una agenda,
por ejemplo, a las 11 h me toca ir a gine, después pediatría… pero nosotros tenemos
que esperar aquí a que nos llamen y, a veces, nos llaman dos o tres a la vez… Eso
de no gestionar el horario de la mediadora no está bien. Hasta el profesional pierde
la disponibilidad, ya que el mediador no está siempre que lo necesitan, nos culpan
por eso, y entonces ya no vuelven a llamarte otra vez. Se quejan de que cuando
llaman nunca estamos, pero ellos podrían prever cuando nos van a necesitar y avisarnos con tiempo, porqué ellos ya saben a quién van a visitar. Pero es como un
médico que cuando tiene una urgencia no está disponible y puede tardar… Cuando
nosotros estamos en una consulta para nosotros es una urgencia, no puedes dejar
la mediación… Un día lo hice y la que se lió contra mí…»
(Mediadora intercultural, atenció primària)
Per a molts mediadors, el model de disponibilitat horària seguit a la major part de centres
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de salut, els obliga a flexibilitzar les agendes i a dilatar la disponibilitat per poder cobrir
totes les demandes. Tot i que en cap cas són oficials, s’han comentat uns quants exemples del que podríem anomenar “mediadors de guàrdia a l’ombra”. Amb aquesta noció,
volem referir-nos a un conjunt de pràctiques d’ús dels serveis de mediació més o menys
generalitzades, detectades més enllà dels torns convinguts:
«Jo a vegades vinc a les tardes que tinc lliures. Hi ha metges que només hi són a
les tardes, i quan no hi ha més remei, o hi ha una situació greu, doncs hi vaig... A
vegades (els usuaris) em vénen a buscar o em truquen abans de venir a l’hospital
perquè els acompanyi. És clar, aquesta responsabilitat et fa fer moltes més hores de
les que et paguen.»
(Mediadora intercultural, atenció hospitalària)
«És clar, quan tenen un problema, sobretot a urgències, que és greu i jo ja no hi sóc
doncs em truquen, i algunes vegades, si puc i sóc a prop, m’hi acosto. Sinó, fem la
mediació per telèfon. Però jo ho faig encantada, eh?...»
(Mediadora intercultural, atenció hospitalària)
En darrer lloc, el conjunt d’usuaris s’han d’adaptar a aquesta disponibilitat, de manera
que en alguns casos es veuen obligats a esperar dies per ser atesos segons l’agenda
del servei de mediació. Aquesta situació genera malestar i incomoditats entre alguns
dels informants entrevistats. Alguns dels motius especificats durant les entrevistes tenen
relació amb les incompatibilitats entre els horaris de disponibilitat del servei de mediació
amb els horaris de feina, el fet d’haver d’anar i tornar dels centres diverses vegades fins
que poden ser atesos en presència del mediador o mediadora, o la manca de disponibilitat del servei de mediació a urgències.
En general, s’ha de tenir en compte que els centres que ofereixen més cobertura horària
només cobreixen mitja jornada. És a dir, que cap dels centres visitats compta amb una
cobertura completa pel que fa al servei de mediació. La norma general de molts centres
és que la disponibilitat del recurs quedi reduïda a un torn de matí o de tarda només
alguns dies a la setmana. Aquesta circumstància genera dèficits en la cobertura de la
demanda, que assenyalen recurrentment tots els perfils d’informants.
8.7 Valoració
de la formació

Com s’ha especificat a l’apartat metodològic que precedeix aquest apartat d’anàlisi, un
percentatge important dels mediadors desplegats al territori han cursat durant algun
dels dos darrers anys el programa de formació en mediació intercultural en l’àmbit de la
salut patrocinat per l’Obra Social de La Caixa.
Segons els mateixos organitzadors, aquest programa es fonamenta en la necessitat
d’impulsar la figura professional del mediador o mediadora intercultural i consolidar una
xarxa de serveis de mediació ajustada als requeriments de les diferents regions sanitàries de Catalunya.
Tenint en compte el relat de professionals sanitaris, mediadors i usuaris, aquest programa s’ha mostrat especialment útil a l’hora de delimitar la identitat professional de la
figura del mediador. En general, una gran majoria dels assistents es mostren altament
satisfets respecte del desenvolupament i aplicabilitat dels cursos:
«Perquè jo al principi no en tenia ni idea d’això, la veritat. Si no hagués fet aquest
curs jo no treballaria igual que treballo ara, ni tindria els coneixement que tinc ara,
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això no m’ha caigut del cel. Si no hagués fet el curs, moltes coses no les sabria
resoldre, tindria molts dubtes i faria el que jo vull, no el que realment toca. I el curs
t’ensenya realment de què va aquest treball que has de fer, quin és el teu lloc... Moltes coses que no sabries si estiguessis fent això per tu mateixa, perquè t’ha enviat
un ajuntament... El curs t’enriqueix molt.»
(Mediadora intercultural, atenció primària)
«Molt. Quan vaig començar a treballar com a mediadora, després de fer el curs amb
Metges del Món, no sabia ben bé el perfil d’un mediador ni… Va ser un inici i, quan
vaig començar a treballar, no sabia on eren els meus límits; jo vaig fer acompanyaments fins a Barcelona... No sabia ben bé... En l’últim curs que hem fet a Girona ens
han ajudat a saber fins a quin punt podem fer nosaltres i, més enllà, ja no és cosa
nostra.»
(Mediadora intercultural, atenció hospitalària)
«El programa de La Caixa, jo el visc com a positiu, penso que va estar molt bé i que
hi ha “un abans i un després” claríssim en el seu treball (el de les mediadores).»
(Referent, atenció primària)
«L’últim dia de la formació, doncs fem això, fem experiències, i saps? Casos que
surten d’altres mediadors, també. I és clar amb el cas que posen, l’experiència i tot
això, et millores... Bueno, captes coses perquè alomillor tu ho fas malament i des
d’aquella experiència doncs el profe ens explica com ho hem de fer. El sí o el no, no
ens el diuen mai, però... I també, doncs això, dels professionals sanitaris que també
cada formació en vénen de nous, bueno de psicòlegs, de pediatria, de... que també
ens van molt bé perquè hi ha coses que tampoc sabem.»
(Mediadora intercultural, atenció primària)
No obstant això, i més enllà de les valoracions generals, sí que plantegen moltes observacions sobre aspectes millorables o reformulables, d’acord amb l’experiència adquirida durant l’exercici de la tasca de mediació als centres. En el cas dels mediadors,
mostren alguns dubtes sobre la conveniència d’alguns dels continguts oferts al programa de formació:
«Han estat formacions molt repetitives. Hi ha un problema del material perquè l’han
elaborat professors, i crec que seria molt millor consultar les mediadores, perquè els
que ho estem vivint diàriament som nosaltres, els que treballem. Estic contenta que
hagin pensat a fer un curs amb un títol reconegut, però per a mi seria millor demanar
a les mediadores que estan treballant a què donen més importància o quina necessitat pensen que és millor per poder facilitar que estiguin millor a la feina. No venir
amb material preparat i que després no s’ha pogut treballar.»
(Mediadora intercultural, atenció hospitalària)
«En las diferentes formaciones que he hecho, me he encontrado que había mucho
desnivel de conocimientos entre unos y otros; este desnivel no te deja a ti avanzar
más. Para mí es una formación muy básica… Es como un reciclaje de lo que sabía
antes. Los que no saben aprovechan esta formación, pero los que ya saben del
tema es una repetición. En esta formación pensaba que entraría más en el perfil de
sanidad, en las pruebas que hay, servicios sociales, psiquiatría… y no fue así.»
(Mediador intercultural, atenció primària)
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També es formulen esmenes sobre l’organització horària:
«L’horari que és tot el dia, allà a formació són moltes hores! Sí, és tot el dia i al final ja acabes esgotat, l’últim que ve a explicar alguna cosa... La majoria ja no se
n’assabenta! És que són deu hores! I nosaltres sortim de [...] a les sis del matí, i fins
les deu del vespre que arribem... és una mica cansat.»
(Mediadora intercultural, atenció primària)
«Els horaris són molt intensius perquè estem allà tot el dia, per exemple es podria fer
que no estiguéssim allà tot el dia i que fossin més dies de teòrica. Perquè els primers
dies, per exemple, les que vivim lluny de Barcelona, que hem d’agafar el tren, és una
hora i mitja fins allà...»
(Mediador intercultural, atenció primària)
I sobre el criteri amb què s’escullen els alumnes que participen als cursos:
«Se forman mediadores pero creo que uno ya tiene que llevar un nivel medio de
estudios. Porque uno domine el idioma no puede hacer de mediador o de intérprete,
tiene que formarse en el ámbito.»
(Mediadora intercultural, atenció primària)
«Primer que facin una bona selecció de la gent que treballi de mediador, que no
sigui perquè parlo aquesta llengua o aquesta altra… Per a mi això no és un criteri.
És una base, però aquesta sola no. No n’hi ha prou amb ser immigrant. Això primer
perquè és la base de tot, perquè si a la selecció no hi ha gent que està preparada
per treballar amb una mediació... La mediació no es fa per diners, però s’ha de buscar gent que estigui disposada a treballar, a col·laborar, a ajudar...»
(Mediadora intercultural, atenció hospitalària)
Pel que fa als professionals sanitaris és important subratllar que hi ha una manca
d’informació generalitzada sobre l’orientació i els continguts dels cursos que segueixen
els mediadors. En aquest sentit, les valoracions no apunten tant al disseny del pla
d’estudis fixat com a l’experiència directa que tenen del servei. En la línia de les darreres
citacions, n’hi ha que plantegen dubtes sobre el perfil dels mediadors:
«No sé quin programa segueixen. Però no sé fins a quin punt té més importància la
formació que tinguin que el fet que siguin coneixedors de les dues cultures i comparteixin aquesta filosofia de buscar punts en comú i voler entendre’s. No crec que
s’hagi d’estudiar gaire… Suposo que la base… Crec que podries saber a priori quins
dels estudiants que comencen seran uns bons mediadors i quins no. Aquell que s’ho
creu i sap quin és el seu objectiu, aprendrà bé les tècniques de comunicació.»
(Pediatre, atenció hospitalària)
De fet, respecte d’aquesta qüestió hi ha corrents d’opinió diferents entre els professionals sanitaris. En la línia de la darrera citació, n’hi ha que aposten perquè els mediadors
posseeixin per sobre de tot una actitud enfront de la seva tasca, i una capacitat per
sortir-se’n de situacions d’atenció en diversos àmbits. Segons aquests, l’especialització
ja és a càrrec del professional sanitari i, per tant, als mediadors els correspondria una
polivalència a través de la qual fossin capaços de traçar ponts entre professionals de
diversos àmbits i usuaris de diferents nacionalitats per facilitar la comunicació entre
ambdues posicions:
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«ENTREVISTADOR/A: En altres entrevistes que he tingut s’ha comentat que era difícil fer algunes traduccions o mediacions si la mediadora no estava iniciada en temes
sanitaris...
CAP D’URGÈNCIES, ATENCIÓ HOSPITALÀRIA: Sí, però cada especialitat té les seves especificitats. No pots tenir un mediador subsaharià per a urologia, un altre per
a psiquiatria, un altre per a urgències… Els psiquiatres compartimenten molt, la psiquiatria és molt concreta però potser tampoc és tan important que utilitzi els termes
exactes. Potser no serà un deu però serà un vuit, i un vuit està molt bé. Un deu seria
un psiquiatra que tingués coneixements culturals de tres cultures diferents i que
estigués sempre al seu servei… Això no pot ser, hem de tenir gent polivalent que
pugui estar a diferents llocs i amb uns coneixement bàsics... La subespecialització
no serveix de res, aquesta persona només et servirà per a això. A més, la informació
que ha de transmetre ha d’estar més a prop del pacient que del metge. No perquè
utilitzi més termes mèdics millorarà la mediació, al contrari, com més terminologia
mèdica utilitzis menys comprensió hi ha per part del pacient.»
En canvi, altres apostarien per augmentar l’especialització i la formació en l’univers mèdic, sobretot pel que fa a les capacitats del mediador o mediadora per sortir-se’n amb
el lèxic mèdic general, així com amb les especificitats actitudinals requerides per algunes especialitzacions mèdiques. Majoritàriament, aquesta posició la plantegen sobretot
metges psiquiatres, ja que es considera que el camp de l’exploració psicopatològica
és prou particular per justificar més especialització dels mediadors, sobretot pel que fa
a les habilitats considerades necessàries per saber estar en el context de la consulta
psiquiàtrica.
«Penso que en salut mental tenen poca formació, és normal. A vegades tu pots fer
unes preguntes que als mateixos mediadors els poden estranyar, a vegades hi ha
entrevistes per coses molt específiques. Seria ideal que tinguessin molts més coneixements del camp, però no sé si és possible.»
(Psiquiatre, atenció hospitalària)
«En psiquiatría o en psicología está lo que llamamos la alianza terapéutica, que en
los casos en los que debemos recurrir a las mediadoras se convierte en una alianza
a tres. Claro... el contexto de una consulta (en salud mental) es muy delicado. El
mediador no solo tiene que conocer la lengua y ayudar a trazar la frontera entre lo
normal y lo patológico en función del contexto cultural del paciente, sino que tiene
que saber estar, tiene que tener mucha complicidad conmigo: tiene que seguir los
ritmos... tiene que saber adaptar el tono, respetar los silencios. No sé... Algunos lo
hacen muy bien, pero mi valoración es que aún estamos lejos.»
(Psiquiatre, atenció hospitalària)
«Mi mediador ideal sería el que fuera capaz de leer mis pensamientos (ja, ja), tener
mucha complicidad. En psiquiatría se juega con muchas cosas, no puedes hacer
según qué preguntas directamente, y tienen miedo a contarte algo porqué desconfían de todo y él sabe que está en un psiquiatra y piensa que no está loco, que lo
que le está pasando, le está pasando realmente. Ganarle es jugar con él, con sus
silencios, el tono… y el mediador me tiene que seguir muy bien el rollo. El que tú le
pongas emoción a lo que dices te da más credibilidad y eso es esencial para que el
paciente confíe en la persona. Seducir a la persona es un arte y, al tener a otro que
dirige tu mensaje, lo filtra, lo vehicula, tu notas que se pierde; un mediador debería
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hacer exactamente hasta la inflexión de dónde pones el acento en la frase; eso sería
lo ideal, pero me temo que es imposible.»
(Psiquiatre, atenció hospitalària)
En darrera instància, al llarg del treball de camp, i molt especialment en les entrevistes
dutes a terme amb professionals sanitaris, s’han aportat moltes consideracions al voltant
del domini de les llengües oficials del territori per part dels mediadors. De fet, es formalitzen queixes molt explícites respecte del baix domini del català o el castellà d’alguns
mediadors:
«Al menos aquí es así... Hay dos que se manejan muy bien con las lenguas, como
mínimo con el castellano. Pero la verdad, a los otros dos los veo con problemas
serios... Mejor con ellos que con nadie, pero yo veo que se pierde mucha información...»
(Pediatre, atenció hospitalària)
Així com alguns dubtes sobre el nivell de les traduccions:
«Indiscutiblement són molt útils, ara bé, és difícil plantejar una avaluació al detall.
Com sé jo si està traduint bé? Jo no domino l’idioma… Potser se’ls hauria de gravar
mentre intervenen i que un traductor valori el seu treball. Em consta que la qualitat
de la interpretació no és excel·lent, però, aviam, és que hi ha una carrera universitària que es diu interpretació i el perfil dels mediadors està allunyat d’això. En alguns
casos, el seu grau de coneixement de les llengües d’aquí també deixa una mica a
desitjar, però segur que és molt millor que el que esperaries d’un aficionat, o que el
fill de la senyora o del cambrer del restaurant japonès...»
(Metge internista, atenció hospitalària)
Tot i així, aquestes consideracions s’han captat de manera excepcional. Davant de les
preguntes relacionades amb el coneixement de les llengües vehiculars i el nivell de
traducció dels mediadors, una proporció molt majoritària d’informants ha mostrat una
gran satisfacció en considerar la seva col·laboració indispensable per a la resolució de
processos d’incomunicació per motius de llengua.
Per altra banda, a escala humana també hi ha una satisfacció explícitament declarada
pel que fa a les qualitats dels diferents mediadors desplegats al territori. Llevat de comptades excepcions, el personal dels centres de salut que acull els mediadors formats a
través d’aquest programa reconeix les aptituds i les habilitats dels mediadors a l’hora de
desenvolupar la seva funció. Això sí, el grau de satisfacció mostrat tendeix a augmentar
substancialment en funció de l’experiència i antiguitat del mediador al centre.
En aquest sentit, molts professionals valoren la continuïtat de l’equip de mediadors, per
tal de garantir-ne la consolidació com a professionals, i assegurar l’estabilitat en la seva
relació amb els usuaris.
8.8 Balanç
de l’impacte

«Abans de tenir mediació?… És diferent la qualitat de l’atenció que dones quan
saps que la persona que tens al davant t’està entenent i tu l’entens a ella; no t’has
d’imaginar, no has de suposar coses… coi! Que estem parlant de la salut de la gent!
Ja ho crec que millora la qualitat...»
(Cap d’urgències, atenció hospitalària)
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«T’ho diré d’una manera molt clara: amb la mediació hem passat de fer zoologia a
poder fer medicina.»
(Metge internista, atenció hospitalària)
«Poder avisar-la (a la mediadora), i saber que hi serà canvia molt les coses per a mi.
Estic molt agraïda que ella hi sigui... de debò, tot és molt més fàcil.»
(Usuària, Gàmbia)
Al llarg del darrers anys han estat molts els centres de salut de la xarxa pública catalana que han incorporat serveis de mediació intercultural com a recurs a disposició dels
professionals sanitaris i els usuaris de procedència estrangera. Aquesta incorporació
s’ha donat tant en la xarxa d’atenció primària, com en la xarxa d’atenció hospitalària i als
centres de salut mental i atenció a les drogodependències.
En termes generals, la tasca dels equips de mediació està altament reconeguda entre
els professionals i els usuaris per la feina que fan diàriament, cooperant i facilitant la comunicació entre els uns i els altres. A través del treball de camp corresponent a aquest
projecte d’avaluació, s’ha constatat que aquesta valoració es dóna tant als centres en
els quals els serveis de mediació s’han incorporat més recentment, com en aquells en
els quals ja se’n disposa des de fa anys. En un ordre general, doncs, i tenint en compte
la valoració majoritària dels informants de l’estudi, es conclou que el balanç del desplegament és molt positiu.
Com ja s’ha indicat, és important insistir en la correlació detectada entre l’antiguitat
del servei de mediació als centres i el grau d’utilització i satisfacció generat. Aquesta circumstància serveix per advertir que, com qualsevol programa d’intervenció en
l’àmbit sanitari, els serveis de mediació requereixen un temps de rodatge i un marge
d’adaptació i acceptació per part dels professionals i dels usuaris. Ara bé, la funcionalitat i les contribucions de la incorporació dels equips de mediació són reconegudes des
del primer moment, si bé és cert que no és fins al cap d’un temps que se’n comença a
fer una explotació òptima:
«Bé, com a molt positiu ja des del primer dia, que això no sol ser així, no? La gent
s’ha d’adaptar, ha de mirar la part positiva d’aquesta mediadora... I això va passar
el mateix dia que va venir.»
(Cap de la unitat maternoinfantil, atenció hospitalària)
«Sí, el primer dia que vaig anar a l’hospital i hi era la mediadora se’m va fer molt
estrany. Jo no volia que entrés perquè no la coneixia... Bé, sí que l’havia vist, però
no érem conegudes ni res... Va parlar amb mi i em va explicar quina era la feina que
feia ella i al final va entrar. [...] Jo sempre havia de venir amb algú, així que per a mi
és molt bo que hi sigui...»
(Usuària, Algèria)
«A poc a poc han anat integrant-se al sistema, i la meva sensació és que cada cop
la gent les utilitza més... i la gent que hi mostrava resistència, eh? Però fins i tot jo
mateixa al principi no ho veia clar, però es que quan l’utilitzes (el servei de mediació)
ja es torna com imprescindible. No ens el traieu, eh? [...] I mira que és difícil que una
nova figura es faci un lloc al món sanitari, eh? Doncs aquí ha anat tot molt bé... bé,
almenys és la meva impressió...»
(Medicina de família, atenció primària)
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«No llevo demasiado tiempo aquí, pero delante de algunos casos pienso: ¿cómo lo
hubieran hecho si yo, o alguna de mis compañeras, no hubiera estado? Y claro...
¿cuáles hubieran sido las consecuencias? Porque hacer, siempre se acaba haciendo algo, ¿pero es lo correcto? ¿realmente saben lo que le pasa al paciente? ¿saben
seguro que le tienen que dar esas pastillas y no esas otras? [...] Si me preguntas por
cuál es mi balance, pues te digo que es muy positivo, claro… Yo es que encuentro
que el servicio es imprescindible, y lo que creo es que hay que mejorarlo, pero te
repito… No sé cómo se deberían solucionar antes estas situaciones...»
(Mediadora intercultural, atenció primària)
En definitiva, i tenint en compte els resultats del treball de camp, el balanç del desplegament i generalització del servei de mediació en l’àmbit sanitari català és globalment
positiu. Ara bé, com ja s’ha assenyalat a mesura que es tractaven els resultats vinculats
a les diferents categories d’anàlisi, tots i cadascun dels informants plantegen esmenes
parcials al projecte, i en fan observacions crítiques o n’adverteixen camps de millora. Si
bé aquests aspectes ja s’han tractat i exposat al llarg de la presentació de resultats, en
l’apartat final es presenten de manera sistematitzada en forma de recomanacions.
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9. Conclusions i recomanacions

Els professionals sanitaris, els usuaris, els mediadors interculturals, els referents dels
centres i els delegats territorials entrevistats confirmen de manera sistemàtica que
la introducció del servei de mediació incrementa de manera significativa la qualitat
de l’atenció dispensada a les poblacions nouvingudes. De manera absolutament
majoritària, el conjunt de la mostra manifesta que el Programa de mediació intercultural
s’hauria de mantenir (i en molts casos incrementar) i convertir-se en un servei habitual a
disposició dels professionals sanitaris, així com de tots aquells usuaris que desconeixen
les llengües vehiculars del territori i presenten bagatges culturals diversos.
L’èmfasi d’aquest requeriment, i el motiu de les millores estimulades pel desplegament
del programa es concentren al voltant de dos grans principis: en primer lloc, la presència
de mediadors interculturals sembla afavorir les condicions de comunicació entre els
professionals sanitaris i els pacients (facilita l’intercanvi continu d’informació detallada),
ja que el pacient es desinhibeix i augmenten les possibilitats d’expressió i relat d’aquest.
En segon lloc, i com a conseqüència, la seva intervenció optimitza l’atenció sanitària
envers la població immigrada en termes d’efectivitat i eficiència, ja que garanteix una
atenció ajustada a les necessitats i a les particularitats presentades pel pacient.
En definitiva, comptar amb serveis de mediació sembla millorar la comunicació i
augmentar la qualitat de l’assistència d’una manera molt significativa, i ofereix millores
de gran abast en tots els camps d’atenció. Tenint en compte el contingut i el sentit dels
relats analitzats, els resultats de l’avaluació suggereixen la necessitat d’aprofundir en
el procés de desplegament dels serveis de mediació intercultural a totes les regions
sanitàries del territori.
Tanmateix, en una escala més concreta, les informacions i valoracions facilitades
per tot el conjunt d’informants al llarg del treball de camp descobreixen algunes de
les estratègies que s’haurien de desenvolupar i implementar per tal de garantir una
continuïtat reforçada del programa:
1. Assegurar que la planificació del programa vagi acompanyada d’una dotació de
recursos que en garanteixi la implementació.
Tant si el finançament del programa és assumit pel propi Departament de Salut, com si és
assumit per ens municipals, consells comarcals o cofinançadors externs, es recomana
atendre les necessitats pressupostàries derivades del manteniment i millora dels serveis
de mediació d’arreu de Catalunya.
2. Impulsar un procés d’homogeneïtzació territorial pel que fa a la disponibilitat dels
serveis de mediació. Equiparar els estàndards de cobertura i qualitat dels serveis
de mediació de totes les regions sanitàries del territori, prenent com a model la regió
sanitària de Girona.
3. Adequar la distribució dels serveis de mediació a les necessitats reals dels territoris.
S’ha de tenir en compte que el recurs de mediació ja no és només un requeriment
dels professionals sanitaris, sinó també una demanda efectiva de la població
nouvinguda. Els criteris de desplegament dels equips de mediació, així com les
reassignacions de centres, haurien de ser sensibles a aquesta circumstància.
4. Incrementar la disponibilitat horària dels serveis de mediació per pal·liar el dèficit de
cobertura de la demanda generada fora dels horaris d’atenció.
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A través de l’ampliació de la franja horària dels serveis de mediació, o bé a través de
l’optimització de la disponibilitat, s’haurien de resoldre els dèficits de cobertura que es
plantegen a les tardes, les nits i els caps de setmana, a la majoria de centres de salut
del territori que ja compten amb el recurs.
5. Impulsar una millor organització horària de la utilització dels serveis de mediació.
Es recomana augmentar la previsió i planificació de les visites en funció de la
disponibilitat dels serveis de mediació, per evitar l’alternança entre hores sense
feina i hores d’excessiva càrrega en les quals el servei queda col·lapsat.
6. Promoure recerca aplicada que permeti aprofundir en el coneixement de les
demandes de salut de la població nouvinguda, així com la seva relació amb els
diferents dispositius d’atenció sanitària i les possibles barreres que obstaculitzen
l’accés a una atenció de qualitat.
7. Promoure recerca aplicada que permeti aprofundir en l’impacte dels serveis de
mediació a escala micro. Estudiar i fer el seguiment de casos concrets hauria de ser
un instrument bàsic per fonamentar els dissenys dels plans generals d’intervenció.
8. Elaborar una metodologia que permeti monitoritzar i estudiar l’impacte econòmic
dels serveis de mediació. És prioritari conèixer el balanç econòmic entre el cost
derivat de la formació, el desplegament i el manteniment del recurs, i els costos que
el mateix servei permet estalviar als centres de salut amb la resolució efectiva de
casos i complicacions.
9. Elaborar recerca qualitativa aplicada que permeti aproximar-se als motius de
desaprofitament del recurs als diferents centres de salut del territori.
En primer lloc, és prioritari conèixer els motius pels quals un equip de mediació pot ser
obviat en centres de salut amb taxes de població nouvinguda equivalents a les d’altres
centres on el servei està sol·licitat i s’aprofita.
En segon lloc, és important aproximar-se a l’univers dels professionals sanitaris que,
en el context de centres amb serveis de mediació i amb cotes significatives d’usuaris
nouvinguts, no fan ús del servei.
10. Elaborar un estat de la qüestió de la mediació a Catalunya. Unificar en un sol
document tota la informació disponible sobre la mediació en l’àmbit de la salut de
tot el territori: història de la implantació, estudis de necessitat, bases de dades,
registres, casos, tipus d’activitat, estratègies de finançament, nombre d’efectius, etc.
amb l’objectiu de comptar amb una visió exhaustiva del recurs, que en fonamenti i
faciliti la coordinació central, i la compensació territorial.
11. Desenvolupar un pla de difusió i comunicació dels serveis de mediació que
aprofundeixi en el concepte de mediació, així com en la pedagogia d’ús del servei.
D’una banda, aquest pla hauria d’estar adreçat a la població nouvinguda, com a
estratègia de promoció del recurs.
De l’altra, hauria d’estar adreçat als professionals sanitaris, com a mesura per donar a
conèixer el servei, les condicions d’ús i les utilitats.
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12. Assegurar que el desplegament territorial del programa sigui tutelat en l’àmbit local
per referents instruïts en el concepte i usos dels serveis de mediació. És necessari
que a nivell de centres hi hagi quelcom més que una figura que s’encarregui
administrativament del programa.
En tots els casos, la figura del referent hauria d’apadrinar els equips de mediació,
conduir el procés de promoció i acoblament del recurs al centre, i fer-ne un seguiment
directe i continu de l’evolució, sent conscient de l’abast i l’ambició del programa, i fent-se
seus els objectius.
13. Elaborar un protocol de promoció interna dels serveis de mediació en el moment
d’arribada als centres i assegurar-ne el compliment.
14. Assegurar la integració de tots els equips de mediació als òrgans de seguiment i
decisió cristal·litzats a les taules territorials de salut i immigració.
15. Ampliar el registre de variables específiques que permeten fer el seguiment i
l’avaluació quantitativa de les activitats desenvolupades pels serveis de mediació.
És important que els registres incloguin més indicadors referits a la dimensió cultural
de les actuacions dels equips de mediació.
16. Implantar un registre descriptiu de casos significatius en què el mediador o
mediadora deixi constància dels detalls i les particularitats d’aquelles actuacions
que puguin il·lustrar amb claredat totes les dimensions de la seva funció.
17. Introduir ajustos i millores en el plantejament del programa de formació patrocinat per
La Caixa. Encara que la majoria de professionals sanitaris avaluïn molt positivament
els equips de mediació, de manera general es considera que el perfil encara està
lluny del model de professional que requereixen els centres. Els camps que s’han
assenyalat com a millorables més vegades són els següents:
• domini de les llengües vehiculars
• metodologia d’interpretació lingüística
• habilitats comunicatives
• competència intercultural
18. Redefinir el perfil de les persones que entren al programa de formació patrocinat per
La Caixa i impulsar-ne la professionalització. Més enllà de l’experiència migratòria
i del coneixement de llengües i bagatges culturals diversos, el candidat que vol
accedir al programa ha d’incorporar un conjunt d’actituds, disposicions i habilitats
de partida que garanteixin l’aprofitament dels cursos i en certifiquin la idoneïtat per
al desenvolupament de les funcions de mediació.
19. Impulsar la formació dels professionals sanitaris en la utilització dels serveis de
mediació.
20. Assegurar la implementació de programes de formació del personal sanitari en el
desenvolupament de competències interculturals. Aquests programes s’haurien
d’introduir en tres àmbits:
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• Cursos de formació continuada amb continguts pràctics adaptats a la realitat de
cada centre, així com a les seves necessitats específiques d’atenció, i que facilitin
eines pràctiques d’aplicació immediata.
• Tallers i seminaris per treballar aspectes relacionats amb les actituds enfront de la
immigració i la diversitat cultural.
• Cursos específics de ciències sociosanitàries (essencialment sociologia i
antropologia mèdiques) en la formació universitària del personal sanitari.
21. Promoure un repartiment més equilibrat entre professionals sanitaris pel que fa a les
quotes d’atenció primària amb taxes del 70 o el 80% de població nouvinguda.
22. Promoure la planificació i el desenvolupament de programes de salut comunitària,
amb l’objectiu d’impulsar la transició d’un model de mediació assistencial a un
model de mediació comunitària. Aprofitar la polivalència dels equips de mediació
per diversificar-ne les funcions i les utilitats.
23. Definir la interculturalitat com a estratègia transversal de la política sanitària catalana.
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12. Annexos

12.1 Guia d’entrevista
per a professionals
sanitaris

1. Valoració de necessitats i expectatives sobre el programa
- L’atenció a població immigrada abans de la mediació
- Valoració de la necessitat del programa de mediació
- Expectatives sobre la implementació del programa
2. Coneixement del programa
- Disseny i objectius del programa de mediació
- Concepte i funcions de la mediació
- Perfil i competències professionals del mediador
- Organització, horaris i localització del servei
3. Procés d’implantació del servei de mediació
- Accés i disponibilitat del servei
- Circumstàncies d’utilització del recurs
- Cobertura de la demanda del recurs
4. Contribucions i usos del servei de mediació
- Introducció al sistema de salut català (pedagogia sobre l’ús dels serveis sanitaris)
- Servei de traducció
		
- Mediació entre models explicatius diferents
		
- Relat diagnòstic
- Explicació i seguiment dels tractaments
5. Atenció a la diversitat i relació amb l’usuari
- Comprensió del relat de l’usuari
- Compromís amb l’atenció a la diversitat
6. Balanç dels resultats i valoració dels impactes del programa
- Cobertura de les necessitats
- Qualitat i eficiència del servei
- Impacte sobre l’atenció de la població immigrada
- Impacte sobre el funcionament del centre
- Valoracions positives / objectius assolits
- Valoracions negatives / objectius per assolir
7. Camps de millora
- Aspectes que cal potenciar
- Aspectes que cal corregir
- Nous aspectes que cal tenir en compte
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12.2 Guia d’entrevista
per a mediadors

1. Coneixement del programa
- Disseny i objectius del programa de mediació
- Concepte i funcions de la mediació
- Perfil i competències professionals del mediador
- Organització, horaris i localització del servei
2. Procés d’implantació del servei de mediació
- Accés i disponibilitat del servei
- Circumstàncies d’utilització del recurs
- Cobertura de la demanda del recurs
3. Contribucions i usos del servei de mediació
- Introducció al sistema de salut català (pedagogia sobre l’ús dels serveis sanitaris)
- Servei de traducció
- Mediació entre models explicatius diferents
- Relat diagnòstic
- Explicació i seguiment dels tractaments
4. Relació amb els actors
- Disposició / col·laboració del professional sanitari
- Disposició / col·laboració de l’usuari
5. Capitalització de la formació
- Utilitat de la formació rebuda
- Continguts prescindibles / continguts que cal potenciar
6. Balanç dels resultats i valoració dels impactes del programa
- Cobertura de les necessitats
- Qualitat i eficiència del servei
- Impacte sobre l’atenció de la població immigrada
- Impacte sobre el funcionament del centre
- Valoracions positives / objectius assolits
- Valoracions negatives / objectius per assolir
7. Camps de millora
- Aspectes que cal potenciar
- Aspectes que cal corregir
- Nous aspectes que cal tenir en compte
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12.3 Guia d’entrevista
per a usuaris del
recurs

1. Valoració de necessitats i expectatives sobre el programa
- L’atenció a població immigrada abans de la mediació
- Valoració de la necessitat del programa de mediació
- Expectatives sobre la implementació del programa
2. Coneixement del programa
- Disseny i objectius del programa de mediació
- Concepte i funcions de la mediació
- Perfil i competències professionals del mediador
- Organització, horaris i localització del servei
3. Accessibilitat al recurs
- Accés i disponibilitat del servei
- Circumstàncies d’utilització del recurs
- Cobertura de la demanda del recurs
4. Contribucions i usos del servei de mediació
- Introducció al sistema de salut català (pedagogia sobre l’ús dels serveis sanitaris)
- Servei de traducció
- Mediació entre models explicatius diferents
- Relat diagnòstic
- Explicació i seguiment dels tractaments
5. Relat del símptoma i itineraris terapèutics
- Punt de vista de l’usuari sobre la pròpia malaltia
- Plantejament terapèutic
- Punt de vista sobre el diagnòstic i el tractament proposat pel professional sanitari
6. Opinió i camps de millora
- Valoració personal del professional sanitari
- Valoració personal del servei de mediació
- Aspectes que cal potenciar
- Aspectes que cal corregir
- Nous aspectes que cal tenir en compte
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