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Què sabem

sobre la salut de 

la població

Immigrant? 

•Manca d’estudis estadístics amb mostres amplies per territoris 

(excepció PV) 

•Estudis molt específics o de problemàtiques concretes 

•Les últimes investigacions són relacionades a la pandèmia 

•Estudis molt específics sobre condicions d’arribada a la frontera 

•Assistència sanitària i política pública (informes entitats) 

•Salut mental  

•Sensellarisme

•Dieta i hàbits alimentaris 

•Salut laboral (molt poca cosa) 

•Conclusions: Població heterogènia 



La salut de la població immigrant s’associa a: 

• Condicions socioeconòmiques  

• Condicions laborals

• Condicions d’habitatge 

• A la desigualtat de gènere 

Està relacionada a un tema cultural?

Està relacionada a condicions en origen? 

Parlem de la classe treballadora!  

De què parlem

quan parlem

sobre salut de la 

població

migrant? 



Som al Baix Llobregat! 



Som al Baix 
Llobregat! 

Observació de 
dinàmiques i  
tendències 



Motivacions i 
dinàmiques 
específiques de les 
migracions actuals 

• Xarxes socials i familiars  
matrimonis i cadenes 

• Migració forçada i “migració 
econòmica” 

• Migració feminitzada 

• Canvis de municipis 
(habitatge, mobilitat 
estructural) 

Procedència Percentatge 

feminització 

Hondures 73%

Rep. Dominicana 68%

Brasil 65%

Paraguai 62%

Ucraïna 61%

Colòmbia 60%

Bolívia  59%

França 57%

Perú 56%

Equador 55%

Veneçuela 54%

Argentina 54%

Romania 51%

Marroc 45%

Pakistán 28%

Feminització de les migracions 

Font: Elaboració pròpia. Dades obtingudes de l'IDESCAT. 

Factors i implicacions

- Alta demanda al sector 

domèstic i de la cura 

- Necessitats específiques de 

recursos: ex. Violència 

masclista, atenció a la dona, 

salut sexual i reproductiva 

- Reagrupació familiar? 

- Identificació víctimes de tracta 

- Discriminació laboral i 

precarietat 



Algunes problemàtiques específiques per discutir  

 Més utilització d’urgències?  

 Mediació Intercultural o més professionals? 

 Salut mental

 Problemàtiques de col·lectius específics 

(exemple Túnel carpià)  



Conclusions 

 Importància d’estudis específics per territoris 

 Polítiques universals i recursos! 

 Conèixer les dinàmiques de les migracions per a 

la presa de decisions

 Col·laboració conjunta per a la identificació de 

necessitats  


