JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA (any 2021) PROMOCIÓ DE LA SALUT I ABORDATGE DE LES
DESIGUALTATS ENTRE LES PERSONES GITANES EN EL CONTEXT DE LA COVID-19
La situació d’una part significativa de la població Gitana en el nostre context és d’una vulnerabilitat o
exclusió socioeconòmica severa, que requereix una intervenció decidida i mantinguda. Aquestes condicions,
que s’han reproduït de manera històrica, segueixen fent necessari una aposta decidida per la intervenció, des
d’una perspectiva preventiva i de resposta a les necessitats de totes les persones que conviuen als barris,
però també des de l’exigència de caminar cap al compliment de drets fonamentals que en cap cas una
societat desenvolupada pot renunciar a assolir.
Com per a qualsevol altra població, la salut és pels gitanos i les gitanes un àmbit especialment relacionat amb
la concepció de la vida i les formes socioculturals d’entendre’s i relacionar-se amb l’entorn. És, també, un
àmbit molt sensible a les situacions de desigualtat socioeconòmica, el marc legal i la seva expressió
quotidiana, els prejudicis i d’altres aspectes estructurals. En aquest sentit, la situació de part de la població
gitana presenta unes particularitats que van més enllà de la diversitat que en general es pot trobar en el
nostre context respecte a les pràctiques d’accés i ús del Sistema Sanitari, l’adaptació de la població i del propi
sistema o el conjunt de concepcions en torn a la salut:

1. En primer lloc, una part de la població presenta una situació significativa de vulnerabilitat i/o exclusió
socioeconòmica persistent, que s’ha mantingut, amb petites variacions, inclús en el cas de famílies que ja
porten establertes aquí varis anys (en el cas de la població gitana procedent de l’Europa de l’est). En aquest
sentit, la cobertura de necessitats bàsiques segueix sent una barrera fonamental per aconseguir una bona
salut.

2. En el cas de la població Roma/Gitanos de l’est, a pesar de la seva condició de ciutadans europeus, el marc
legal genera amb freqüència situacions en les quals els seus drets no queden garantits en la pràctica. La
precarietat i irregularitat en diversos àmbits (molt particularment l’habitatge i l’ocupació), combinada amb
l’aplicació restrictiva de certes normes a nivell local (per exemple l’empadronament), dificulta l’accés al
Sistema de Salut, fins i tot dels segments més vulnerables (nens i dones embarassades). Es tracta d’una
població que ha patit i pateix una situació d’exclusió. Aquesta ve acompanyada d’imaginaris i discursos
negatius, potser els més intensos que es poden observar dins d’aquestes poblacions.

3. Aquest recorregut històric, i les pràctiques d’adaptació sovint al marge de la societat majoritària que han
vingut associades al mateix, produeixen un conjunt de pràctiques i posicionaments socioculturals per part
tant de la pròpia població com d’ alguns professionals i serveis, que sovint fan necessària una intervenció des
de l’administració i per tant també des del Sistema de Salut Públic.
Es necessari, no només treballar per millorar l’accés immediat d’una població vulnerable (molt particularment
menors i dones) sinó també anar introduint canvis en la manera en que aquesta es vincula amb els Serveis.
Una tasca que, per tant, facilita també el treball dels propis professionals.
Les intervencions han de tenir, també, -i això és un aspecte fonamental- un caire preventiu i comunitari, de
vegades no tan visible, però sense el qual potser podríem estar parlant de situacions molt més enquistades,
problemes més importants de salut per la pròpia població i en general –si parlem de salut pública- o inclús de
molts més casos greus de manca d’accés amb resultats òbviament molt negatius.
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L’actual context de CRISI SOCIOSANITÀRIA COVID19 ha accentuat encara més les desigualtats presents a una
part molt important de la població Gitana. Amb un grau d’incidència de la crisi que lluny de respondre a
variables culturals és fruit del fet de viure en entorns o tenir situacions de partida amb una major
vulnerabilitat social i econòmica. Això es fa palès en situacions de pèrdua de treball, dificultats per fer front al
pagament de l’habitatge, quadres d’ansietat i depressió, escletxa digital que dificulta determinats tràmits o
l’accés a prestacions o recursos o cert desconeixement, por o inseguretats al voltant de les mesures de
prevenció que les autoritats sanitàries venen adoptant.
Per tant, no només cal continuar treballant per assolir els reptes que Sistema de Salut ja tenia abans de la
pandèmia, sinó que cal introduir noves intervencions que ajudin a millorar els indicadors de salut de la
població gitana en aquest context:

1. Seguim en un context en el qual es donen quotidianament complexitats, barreres i interpretacions difuses
dels drets d’accés, més greus encara en una població que pateix forts estereotips negatius. Això produeix
situacions evitables (per exemple de desatenció, o d’ús compartit de TSI) i que és necessari detectar i
treballar per generar una millor atenció i ús dels serveis de salut. Tanmateix, cal treballar també per reduir
l’escletxa digital encara molt manifesta que dificulta l’accés als sistema de Salut de moltes famílies. Cal que
treballar en aquest sentit i facilitar el registre i l’ús d’aplicacions com La meva Salut. Un aspecte clau per
garantir la qualitat i continuïtat de l’assistència en un context com l’actual marcat pel Covid19.

2. Les urgències mèdiques habitualment segueixen sent hospitalàries –aspecte en el qual la manca de TSI, però
no només aquesta, té molta importància-, per tant el contacte amb els CAPS es menys freqüent del desitjable
i tan sols s’utilitzen els centres d’atenció primària de manera prioritària quan hi ha una certa estabilització
residencial. Cal treballar en millorar el contacte amb l’AP

3. Com passa amb la població en general també, sovint existeix la percepció de que la salut és l’absència de
malaltia pel que s’actua en funció dels símptomes incapacitants i el tractament es redueix o abandona quan
desapareixen. Per tant, la prevenció i el treball al voltant de les malalties cròniques segueix sent fonamental.

4. Existeix encara la necessitat de treballar amb més intensitat aspectes i determinants de salut com
l’alimentació, el consum de tòxics i les dependències, les malalties de transmissió sexual, etc. Aquests
aspectes són sovint difícils de treballar si no és des d’una proximitat i un coneixement de les pautes
socioculturals del grup.

5. En una part significativa dels casos tampoc es produeixen seguiments mèdics si no hi ha un acompanyament.
Aquesta manca de continuïtat s’ha intensificat encara més en el context de crisi Covid19.

6. No són gaire freqüents els seguiments sanitaris preventius, les revisions mèdiques periòdiques, ni
s’acostumen a seguir o entendre completament els protocols.

7. L’estada als hospitals acostuma a generar alarmes, tant per conductes percebudes com de risc i que
contravenen protocols establerts, com pel impacte d’una presencia de vegades massiva i poc ordenada
davant de situacions greus de salut de membres de la comunitat.

8. En moltes ocasions existeix un desconeixement per part dels professionals dels comportaments i pautes
culturals específiques, o del context socioeconòmic, que poden donar pistes sobre la millor manera
d’abordar la situació. Existeix també, de vegades, una orientació poc adaptada o cap a un usuari/a “tipus”,
amb rigideses i exigències poc assumibles per les famílies, que sense una negociació fonamentada de certs
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aspectes reforcen la sensació d’incompliment.

9. Es pot observar encara en algunes famílies dificultats per comprendre algunes de les mesures preventives
relacionades amb el context Covid19. I, en alguns casos, por o recel al voltant de sí aquestes són o no
suficients. Això es fa palès particularment en situacions d’alt absentisme escolar o en la suspensió de visites o
seguiments relacionats amb la salut. Una part important d’aquestes inseguretats ve donada per la dificultat
de distingir entre informació provinent de fons autoritzades i altres informacions no contrastades que a
través de xarxes, del boca-orella o altres mitjans els hi arriben. Cal adaptar el missatge en el seu registre i
canals. En aquest sentit es preveu necessari fer campanyes específiques d’informació i treball amb famílies al
voltant de les mesures Covid19, la vacunació i altres temes relacionats amb la salut a partir de material que es
generi a tal efecte.
L’objectiu general d’aquest projecte ha de ser el de millorar la situació de salut, millorar l'accés i ús del
sistema sanitari i promoure hàbits saludables entre la població gitana, i particularment d'aquella en una
situació de major vulnerabilitat. Parant especial atenció a la difusió d’informació relativa al context de
Covid19 i donant resposta a les actuacions en salut que s’especifiquen en el Pla Integral del Poble Gitano
(PIPG) de la Generalitat de Catalunya
Els objectius específics que s’esperen són:
Objectiu específic

Línies d’acció

OE1)
Garantir
els
drets
universals i de ciutadania en
relació amb l’accés, la cura i
l’atenció de la salut.

-Prospecció i detecció dels casos (Línia A1).
-Difusió d’accions i mesures relacionades amb el
context Covid19. (vacunació i mesures preventives).
(Línia A4).
-Desenvolupament de plans de treball i de millora per
a l’atenció de les necessitats bàsiques (Línia A2).
-Informació, assessorament i acompanyament en els
processos administratius i d’acreditació a les persones
Roma (Línia A3).

OE2) Prevenir situacions de risc
promocionant hàbits saludables i
la detecció precoç d’alteracions
de la salut i possibles patologies
(incidint en les línies d’atenció
prioritàries del Departament de
Salut, del PIPG i les pròpies del
context Covid19).

-Atenció i mediació sociosanitària (Línia A4).
-Foment d’hàbits saludables i treball transversal en
salut (Línia A5).
-Reforç de protocols i coordinació (Línia A6).
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OE3) Contribuir a un millor
coneixement sobre la població i
la seva situació, mitjançant
accions de
sensibilització,
formació
i
transferència.

-Reforç de protocols i coordinació (Línia A6).

Títol línia d’acció

Descripció

LÍNIA A1. DETECCIÓ

Detectar indicadors de la població i situacions de salut
a les quals altres serveis no hi arriben, actuant
proactivament.

LÍNIA
A2.
NECESSITATS
BÀSIQUES
I
ALTRES
DETERMINANTS DE SALUT
LÍNIA A3. ACREDITACIÓ.

Contribuir a garantir les necessitats
particularment dels infants i dones.

LÍNIA A4. ATENCIÓ

LÍNIA A5. FOMENT D’HÀBITS
SALUDABLES
I
TREBALL
TRANSVERSAL EN SALUT

Incidir positivament, mitjançant l’acompanyament
social i la mediació sociosanitària, en l’atenció.
Incorporant al nostre treball tota la informació relativa
a vacunació i mesures preventives del context Covid19.
Fomentar la prevenció i els hàbits saludables de la
població en el propi desenvolupament del projecte i
d’altres activitats en el conjunt dels programes que
desenvolupa la FSG. Amb especial èmfasi als aspectes
que assenyala el Pla Integral del Poble Gitano (PIPG):
Salut infantil, bucodental, oftalmològica, seguiments
ginecològics, etc.

LÍNIA
A6.
REFORÇ
DE
PROTOCOLS I COORDINACIÓ

Contribuir a una millora dels protocols, el compliment
efectiu de drets i la detecció de casos de discriminació.

LÍNIA
A7.
FORMACIÓ
TRANSFERÈNCIA

Contribuir a un millor coneixement sobre la població i
la seva situació, mitjançant accions de sensibilització,
formació i transferència. Com també assenyala el PIPG.

I

-Formació i transferència (Línia A7).

bàsiques,

Assessorar i acompanyar en el procés d'acreditació en
totes les seves variants. Promovent igualment l’ús de
La meva Salut.

La Metodologia per portar a terme el projecte ha de ser la següent:
El projecte ha de contemplar el treball de carrer i els acompanyaments des de la proximitat, que han mostrat
ja un gran potencial de cara a detectar, conèixer i generar confiança, element indispensable per iniciar
itineraris d'acompanyament familiar integral. Aquest es adequat per intervenir en tot allò relacionat amb la
salut i l’accés i ús del Sistema Sanitari, des de la lògica de que el coneixement, la flexibilitat, la proximitat i la
confiança, però també el rigor, l’estabilitat i la coherència en el temps són l’única manera de treballar en
determinades situacions de precarietat.
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El projecte ha de garantit una reducció global de les desigualtats en salut, sobre necessitats detectades
anteriorment i les generades per la pandèmia. I per tant s’ha d’aconseguir, no només una detecció des de la
proximitat, si no també un acompanyament social, una mediació intercultural i la capacitació dels diferents
professionals de la salut, tenint en compte les dimensions d’igualtat de drets i gènere en totes les accions i
activitats del projecte.
Davant la impossibilitat d’assignar aquesta càrrega de feina puntual als professionals del Departament de
Salut, que no disposa de mitjans propis suficients i adequats per a poder realitzar aquesta feina, es proposa
encarregar la contractació a mitjans externs per a la seva realització, d’acord amb el que preveu l’article 30.3
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic i s’ha acordat la necessitat de demanar
aquesta formació a equips externs de professionals en aquest àmbit.
Amb aquesta finalitat, s’ha contactat amb l’entitat que disposa de més experiència i trajectòria en treballar
amb el col·lectiu gitanos des de l’àmbit sanitari i social i en les línies d’acció especifiques que es demanen en
aquest projecte per aconseguir els objectius generals i específics que es requereixen assolir. Aquesta entitat
és la Fundació Secretariado Gitano (FSG), que ha presentat un oferta econòmica de 14.957,28€ (exempts
d’IVA segons art. 20 apartat 1.8 Llei 37/1992 Impost sobre valor afegit).
La FSG no només disposa d’un coneixement exhaustiu i actualitzat de la població gitana, de la seva situació i
de les seves especificitats, sinó un apropament consolidat a aquest col·lectiu, una gran experiència en
acompanyament integral i intensiu a les famílies, en mediació intercultural efectiva i plantejada amb
profunditat, en treball de proximitat i en xarxa amb els professionals, les administracions i d’altres actors
implicats i una perspectiva comunitària, arrelada al territori i no segregadora.

-

-

-

-

Durant l’any 2020 la FSG ha adaptat les seves línies d’actuació a les noves necessitats generades per la Covid
19, portant a terme accions com:
Realització d'entrevistes telefòniques de diagnòstic social a participants incorporant en l'enfocament de
prevenció i promoció de la Salut.
Detecció activa de situacions de vulnerabilitat social i en l’àmbit de la salut.
Facilitat l’accés i l’acreditació al Sistema Nacional de Salut.
Facilitar informació sobre prevenció de la salut i context Covid-19. Mesures higiene, distanciament social,
funcionament confinament i estat d'alarma, tornada als centres educatius… En atencions individuals i en
grups o espais formatius (Cali, Promociona, Proinfància, Accions Formatives millora Ocupabilitat,
RomiSastipen, Aprender Trabajando, Formatéate...)
Seguiment i acompanyament individualitzat a persones que presenten situacions d'estrès, ansietat o dol.
Acompanyament a recursos tant propis com externs de tipus formatiu i d'orientació laboral.
Acompanyament en l’accés o els tràmits relacionats amb Serveis Socials i recursos específics i ajudes en
matèria d'habitatge, prestacions contributives, ERTO, autònoms, recursos específics de Salut, Programes de
rendes mínimes (RGC i IMV) i prestacions socials d'urgència.
Assessoria a professionals de l'entorn de la Salut en matèria d'atenció a la diversitat cultural.
Dinamització de grups d'WhatsApp i xarxes socials amb continguts de promoció de la salut, oci, activitat física,
benestar emocional i alimentació saludable. Amb especial èmfasi als aspectes que assenyala el Pla Integral
del Poble Gitano (PIPG): Salut infantil, bucodental, oftalmològica, salut de les dones i seguiments
ginecològics, etc.
Dinamització i participació activa campanyes xarxes en clau Salut #santcosmeescuida
#Porqueformaspartedemi.
Un estudi de l’impacte de la crisis covid-19 en població gitana a Catalunya, realitzant enquestes a 11.000
persones que participen en els programes de la FSG.

5

Per les raons que acabem d’exposar considerem que no hi han entitats a Catalunya amb aquesta experiència
prèvia i especifica per aquest projecte. Per tant, i d'acord amb el que disposa l'apartat 3 de l'article 118 de la
Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic, es fa constar que la contractació proposada
comprèn en la seva totalitat l'assoliment de la necessitat descrita anteriorment, i que el contractista proposat
no ha subscrit més contractes que de forma individual o conjuntament superin el valor estimat establert a
l'apartat 1r de l'article esmentat, i en conseqüència es proposa la seva adjudicació a la FSG mitjançant un
contracte menor.

Carmen Cabezas Peña
Sub-directora general de Promoció de la Salut
Agència de Salut Pública de Catalunya
Departament de Salut
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