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Jornada d’Experiències i Necessitats en Participació Ciutadana en Salut. 
Organitza: Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) 22 de mail 2009. 
 
   

EXPERIÈNCIA AMB GRUPS FOCALS AMB POBLACIÓ IMMIGRANT  A 
L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT 

 
Introducció :  
L’augment de la immigració al nostre país durant els darrers anys, suposa un 
nou escenari per l’atenció sanitària que ens planteja nous reptes per treballar 
tant en l’àmbit individual com en el comunitari.  
 
S’han fet diversos estudis analitzant quines són les problemàtiques de la 
immigració relacionades amb la salut, sovint des del punt de vista del 
professional sanitari o de l’administració. A aquesta experiència,però, es vol  
indagar sobre quina és la llista de prioritats i problemes, en matèria de salut, 
que preocupen a la població immigrant de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Salt, 
utilitzant la metodologia qualitativa. 
Centrem l’estudi en la població magrebina donat que és el col·lectiu immigrant 
prevalent a la nostra comunitat. 
 
 
Objectiu:  
Conèixer la percepció del sistema sòciosanitari per part de la població 
immigrant marroquina, seguint la metodologia d’atenció primària orientada a la 
comunitat (APOC). 
Aquest objectiu ens permetrà completar l’estudi preliminar  del projecte APOC 
del centre. 

 
 

Material i mètodes:  
 
Disseny: Estudi qualitatiu mitjançant grups focals.  
Àmbit: Atenció primària. ABS Salt (Girona). Zona urbana. Baix nivell 
socioeconòmic, amb un 34% d’immigrants.  
Mostra: Població marroquina de 15 a 50 anys seleccionada mitjançant 
informadors clau de l’Escola d’Adults del municipi. Tamany: 54-80 persones. 
 
Membres participants i implicació: Tutors i residents de primer i tercer any de 
Medicina Familiar i Comunitària de l’ABS; resta de professionals sanitaris i 
administratius de l’ABS ;assistent social de l’ABS; mediadors culturals de 
l’àmbit d’atenció primària de referència; professorat de l’Escola d’Adults del 
municipi; suport de les administracions locals. 
 
Mètode: S’han seleccionat 4 segments de la població marroquina per edat i 
sexe: Homes de 15 a 25 anys i de 26 a 50 anys, dones de 15 a 25 anys i  de 26 
a 50 anys. S’han creat dos grups focals de cada segment per aconseguir 
l’efecte de saturació de la informació, obtenint 8 grups focals conformats per 6 
a 10 persones. Es segueix un guió preelaborat amb la participació del 
professionals sanitaris i dels mediadors culturals, on es tracten els següents 



25 

temes: generalitats, accessibilitat al centre, comunicació, satisfacció, aspectes 
socioculturals i econòmics i temes mèdics. Abans d’iniciar les entrevistes s’ha 
fet una prova pilot per observar l’adequació del guió. Aquests grups de 
discussió  són enregistrats amb àudio i actualment estan essent transcrits i 
analitzats per la càtedra de recerca qualitativa de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
 
 
Conclusions 
-Les dades obtingudes ens permetran adequar l’atenció i fomentar l’educació 
sanitària  dels postres usuaris en funció de les seves expectatives i 
característiques culturals. Això pot ser un punt de partida per un programa 
d’atenció comunitària al municipi. 
-Tot i la poca experiència en aquesta metodologia i les dificultats en l’explotació 
de les dades obtingudes,la investigació qualitativa pot ser una eina útil per a la 
recerca en atenció primària i per a fomentar la participació de la població en 
l’àmbit de la salut.  
-Cal la implicació dels diferents actors de la comunitat per dur a terme aquest 
tipus d’estudi. 
  
 
AUTORS:  Dra Laura Sala Trevejo, Dra Alba Casafont , Dr Dídac Parramon 
Font, Dra. Montserrat Pujiula Blanch, Dra Lorena Díaz Echezarreta*, Dr. Sergi 
Campos Fajardo* (Especialistes en Medicina Familiar i Comunitària; * 
Residents de Medicina Familiars i Comunitària) 
 

 
 
 

Dades de la persona de contacte : 
Laura Sala Trevejo 
e-mail: lsala.girona.ics@gencat.cat , lsalatrev@yahoo.es  

 


