
Marea Verde – Dones migrades i salut – 20/12/19: 

 

Roda de presentació entre les participants del taller (doulas, professionals del àmbit de dones 

i VIH, persones refugiades, de drets sexuals i reproductius, d’acompanyament a dones en 

situació de violència, dones migrades, salut, ...). 

Presentació del col·lectiu de Marea Verde, format per dones, lesbianes i trans que treballen des 

d’un inici per l’avortament legal a Argentina, des del posicionament ideològic i activista. 

Treballen per l’educació sexual i pel dret a decidir, per la denúncia dels avortaments clandestins, 

per les desigualtats territorials, participants de la Taula per l’Avortament i la Sanitat Universal. 

Es posicionen com dones migrades, decolonials, antifeixistes, ...  

Dinàmica participativa respecte dels privilegis propis. En aquesta dinàmica es plantegen 

circumstàncies pròpies que ens situen en un lloc des del ideal del sistema social, econòmic i 

heteropatriarcal, per davant o per darrere unes d’altres, entenent que aquest ideal parteix de la 

idea de: home, menor de 30 anys, amb estudis universitaris i feina, blanc, de nacionalitat 

espanyola. Que per sota es situen dones menors, migrades, etc. 

Es treballen dues diapositives (adjuntes): 

La primera, respecte del Dret a l’atenció sanitària pública a Catalunya: a la que poden accedir 

totes les persones afiliades al INSS; amb autorització de residència i beneficiàries de persones 

assegurades al INSS; persones no assegurades ni beneficiàries del INSS però que compleixin 

algun dels següents requisits: tenir nacionalitat espanyola i residir a territori espanyol; ser 

ciutadà/na de la Unió Europea i estar inscrita al Registre Central d’Estrangers, o bé ser ciutadana 

d’un país diferent als mencionats i ser titular d’una autorització de residència a territori 

espanyol.  

El CATSalut acredita aquest dret a : totes les persones empadronades a un municipi de Catalunya 

que no tinguin el dret reconegut per l’INSS, i a les persones que acreditin estar arrelades a 

Catalunya. Els requisits són: estar empadronades a Catalunya i arrelades; no tindre dret 

reconegut per l’INSS; i tindre document d’identitat o altres i documents acreditatius vigents. 

Situacions especials són per a: embarassades, menors de 18 anys, i altres situacions.  

L’atenció en situacions d’urgència és per a: persones que viuen a Catalunya i no són residents o 

bé residents que no tenen la TS i que tenen dret a rebre atenció urgent a qualsevol hospital o 

centre de salut públic de manera gratuïta si no es disposa de cap altre assegurança ni es disposa 

de recursos econòmics. Recomanen en cas de que s’entregui un compromís de pagament o 

factura, no pagar-la. S’explica que es disposa d’una declaració responsable de no disposar de 

recursos econòmics. En cas de ser menor de 18 anys o estar embarassada, existeix el dret a 

l’atenció urgent universal a Catalunya segons la llei 9/2017 i per la qual cal sol·licitar la declaració 

responsable específica per a menors de 18 anys i/o dones embarassades. 

Marea Verde explica sovint dones embarassades, migrades i en situació irregular no reben el 

control del seu embaràs o del fill/a. Una membre del col·lectiu explica que en una ocasió es va 

trencar el braç i va anar d’urgències i que per atendre-la l’hi van demanar d’efectuar un 

pagament apriori. Que també es troben amb el “síndrome del impostor”, pel qual existeix un 

imaginari social racista en el que sembla que persones migrades abusen del sistema de salut 

públic quan és tot el contrari. Que existeix un buit legal, que no existeix una reglamentació de la 



llei 9/2017, i que sovint la resposta dels centres de salut depèn del o de la professional amb qui 

es trobin. Que Marea Verde forma part de la Taula per l’Avortament i la Sanitat Universal i que 

van tindre una reunió amb els parlamentaris per a assegurar l’accés a la salut en tota situació 

per a dones embarassades, persones en situació de risc/urgència, i menors.  Que és necessari 

reformar la llei i incloure embarassades i menors amb o sense targeta sanitària per al seu accés 

a la salut universal, pública, integral, de qualitat, i feminista. Que exigeixen que sigui llei i que no 

pugui donar lloc a la lliure interpretació. Que aquesta petició la van rebutjar els partits de ERC, 

PSC, PP i JxCAT i que sí que la van acceptar En Comú Podem, CUP i C’s. Que valoren necessari 

incloure el paper de la mediació intercultural també en l’àmbit de la salut. Que detecten encara 

molt de racisme dins d’aquest àmbit i que no es tracta igual a una estrangera francesa que a una 

de boliviana, i que aquest fet constitueix violència institucional. Que es van trobar amb la 

situació que al Hospital de Sant Pau es promou la ideologia provida, i una membre de Marea 

Verde explica una situació d’una familiar propera en la que des del centre no es promovia 

l’avortament tot i existir en un fetus de 24 setmanes malformacions i molt de risc per a la vida. 

Una participant del taller treballa com a ginecòloga a dit hospital i es promou el debat. Una altra 

participant del taller comenta que existeix la “Declaració Responsable de disposar de escassos 

ingressos”, i que és d’obligació que es trobi a tots els recursos de salut, i que dispensa la persona 

d’efectuar cap pagament per a ser atesa.  

Es fan fotografies de grup i es demana que es formi un grup de correus electrònics amb totes les 

participants, obert i participatiu, per a seguir en contacte de cara a treball en xarxa i iniciatives 

relacionades amb salut i dones migrades. Valoracions molt positives per part de col·lectiu Marea 

Verde i participants. 


