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SALUT 

L’accés a la salut és un dret fonamental i, a Catalunya, que s’ha significat per la defensa de l’accés universal, es dona en unes condicions comparativament 

millors que a la de la majoria de països del món. Aquest és un fet que esdevé un element de valoració i identificació principal amb la societat d’acollida per a 

moltes persones, però que no treu, d’altra banda, que hi segueixin havent desigualtats i altres barreres a la inclusió. La diversitat dels usuaris i usuàries, i 

també dels i les professionals, ha causat i ha de seguir causant algunes transformacions tant en les problemàtiques tractades com en la manera com són 

abordades. La prevenció, la salut pública, els equipaments sanitaris i l’ús que se’n fa són, també, espais de relació privilegiats on es pot produir una 

interacció positiva entre persones de tot origen i condició. 

  Igualtat Diversitat Interacció positiva 

Salut 

(exemples 

per 

debatre) 

Què estem 

fent? 
Què estem fent per la igualtat? 

Què estem fent pel coneixement i el 

reconeixement de la diversitat? 

Què estem fent per fomentar la interacció 

positiva? 

Què podem 

fer? 

Quines barreres cal eliminar per a 

l’accés de totes les persones a la 

salut en condicions d’igualtat? 

 

Com podem combatre els hàbits no 

saludables que afecten de forma 

diferent segons el nivell de renda? 

 

Com podem tractar els factors 

estressants associats al fet 

migratori? 

 

Com podem fer accessible la salut 

sexual i reproductiva a totes les 

dones? 

 

Com podem facilitar la comunicació 

amb el professional sanitari? 

Quines pràctiques dels grups d’origen 

cultural divers podem aprendre que 

tinguin incidència en la salut? 

 

Com podem incorporar la competència 

intercultural en el professional 

sanitari? 

 

Com podem dur a terme la diagnosi i el 

tractament respectant les creences 

culturals o religioses? 

 

Com podem incorporar 

problemàtiques específiques de grups 

minoritaris en les polítiques de salut 

pública (shabu, Chagas, malalties 

tropicals)? 

Quines mesures podem prendre per fomentar 

hàbits saludables que, al mateix temps, afavoreixin 

la interacció, com la pràctica esportiva? 

 

Com podem fomentar un bon ús dels serveis 

sanitaris i una bona convivència en aquests espais? 

 

Com podem crear espais de diàleg entre usuaris 

de diferents orígens i incorporar les seves veus en 

la planificació, l’execució i l’avaluació de polítiques 

sanitàries? 

 

Com podem fer que els pacients puguin ser atesos 

en català (cosa que avui no es produeix sempre), 

en castellà o en el màxim de llengües possibles? 


