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1/ Perfil de la comunitat migrada  
Barcelona: 19.414 persones
Districte Sants-Montjuïc: 3736 persones d’origen pakistanès
Poble Sec: 2100 persones amb nacionalitat pakistanesa1

L’any 1982 hi havia a Catalunya 1000 persones pakistaneses. A partir 
del 1992, amb la regularització que va proposar el govern espanyol, van 
arribar 5000 persones més, i en una segona regularització l’any 1994 van 
arribar 10.000 persones més. Més tard, durant el govern d’Aznar tam-
bé es van fer dues regularitzacions (any 2002 i 2004) que van fer aug-
mentar el nombre de pakistanesos (inicialment homes) a la ciutat2 . Des 
de llavors, els processos de reagrupament familiar van anar augmentant 

progressivament, i també l’arribada de nous compatriotes a través de les 
xarxes comercials constituïdes. 

Actualment, la població pakistanesa a Barcelona resideix principal-
ment als districtes de Sant Martí, Sants-Montjuïc i Nou Barris, a més 
de Ciutat Vella.

La majoria de població pakistanesa resident a Barcelona és població en edat 
activa: un 66% dels residents tenen entre 25 i 65 anys. 

El nivell educatiu és inferior que la mitja de les comunitats migrades a la 
ciutat (que calcula que un 50% de les persones migrades tenen estudis 
primaris). En el cas de la població Pakistanesa, la xifra de persones 
que només tenen estudis primaris augmenta fins al 62%. Un 20% té 
estudis de secundària, i un altre 5 % estudis universitaris.

La tesi tradicional sosté i entén el procés migratori com eminentment masculí, 
on l’home que arriba al país d’acollida (casat o solter) és el fundador i 
l’iniciador de la cadena migratòria familiar. Aquesta tesi és correcta en 
el cas de la comunitat pakistanesa, on els homes han realitzat el pro-
cés migratori motivats per millorar la seva situació socioeconòmica. 
Després que la situació de l’home s’estabilitza i es regularitza, s’inicia el 
procés de reunificació familiar. La dona, mentrestant, espera a Pakistan el 
moment idoni per iniciar el seu propi procés migratori a través dels diners 
de les remeses. Actualment del total de població Pakistanesa a Bar-
celona, només un 24% són dones.
 
Actualment, i després de 20 anys d’aquelles primeres migracions, son les 
dones joves residents a Barceona les que, arribant a la joventut, es-
tan contraent matrimoni amb nois del Pakistan i iniciant nous proces-
sos de reagrupament familiar per poder conviure amb el seu cònjugue. 
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familiar, fet que comporta que se la culpabilitzi de la majoria dels proble-
mes en la parella). La residencia patrilocal implica també que la dona 
estigui més “sola” al nucli residencial i familiar del marit i li sigui més 
difícil queixar-se, modificar dinàmiques, etc. 

El rol de l’esposa i mare és doncs el d’ocupar-se de les tasques domès-
tiques i de les cures: el manteniment de la llar, l’alimentació i educa-
ció dels fills, les tasques de la criança, etc.  Les germanes grans del grup 
també poden assumir el rol de mare, i en la família extensa la sogra i les 
cunyades també hi tenen un rol molt actiu. 
A nivell tradicional, la dona no treballa fora de la llar sinó que des 
de petites les mares transmeten a les seves filles la seva condició i 
funció. La mare de la futura mare és doncs la responsable d’ensenyar a 
la seva filla totes les tasques de la llar, de criança, etc. Si de gran hi ha un 
problema amb la dona i el seu marit, indirectament es culparà la mare de 
la mare. El rol del pare és treballar i portar els diners a casa, en gene-
ral passarà moltes hores fora del nucli residencial.

A Barcelona:

El procés migratori comporta, en la majoria dels casos, passar de viu-
re en una família extensa a una família nuclear: viuran junts la pare-
lla i els seus fills. Es tracta d’un canvi molt important en la quotidianitat 
de la dona, que se sent sola en un context estrany i sense la seva xarxa 
de suport familiar. En alguns casos, l’estructura de la família extensa es 
manté a Barcelona: els sogres o els germans del pare compartiran pis. 

A Barcelona el divorci segueix sent una realitat marginal, però visible i 
amb un nombre notable de casos. Les dones separades viuen soles amb 
els seus fills i normalment reben algun tipus d’ajuda de l’administració. 
La causa principal dels divorcis és la violència de gènere. En alguns 
casos els ex-marits passen una pensió a la dona i els fills. En d’altres, com 
a forma de càstig a la dona, no passen cap tipus de dotació econòmica, 

2/ Organització social 
i formes de vida 

FAMÍLIA

 A Pakistan:

El matrimoni és la institució social que estructura la reproducció social, 
i en la majoria dels casos es gestiona a través de pactes entre famílies. 
Els matrimonis pactats requereixen el consentiment de l’home i de 
la dona, que hi accedeixen. La residència és patrilocal, , que significa 
que serà la dona qui abandoni el seu nucli familiar per integrar-se a la 
llar i a la família extensa del marit, i la filiació patrilineal (l’adscripció de 
l’individu al grup és per via paterna).

Tradicionalment, els matrimonis es conceben com a pactes de per vida: 
“si te separas, que sea en el ataüd”. Els rars casos de divorci indiquen 
que continua sent una pràctica poc habitual en l’actualitat, reafirmant el 
matrimoni com una de les institució socials més importants de la societat 
pakistanesa. Si s’arriba a una situació on es requereix la separació o 
el divorci, la dona pot ser socialment culpabilitzada i estigmatitzada 
(de fet, una vegada casats la dona assumeix el rol de garant de l’harmonia 
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castigant indirectament els fills. En aquests casos l’exmarit treballa en 
l’economia informal perquè no se li pugui reclamar la pensió.

En general l’estructura familiar nuclear, però, es manté estable en el con-
text d’acollida. Els joves adolescents, sobretot les noies, segueixen 
normes més estrictes que regulen la seva vida social. No s’han detec-
tat casos significatius d’embarassos adolescents.   

En alguna casos, tant noies com nois, van a Pakistan a l’edat de contraure 
matrimoni. Allà es casaran i després iniciaran els tràmits per poder reagru-
par el nou cònjuge. En aquests casos, la reagrupació pot ser iniciada per 
la dona residenta a Barcelona. Les generacions més joves s’insereixen al 
mercat laboral d’una manera més generalitzada, tant noies com nois.

VIDA LABORAL I CONCILIACIÓ FAMILIAR

Els homes de la comunitat Pakistanesa treballen generalment a la 
restauració, el comerç i el transport, en jornades laborals que poden 
arribar a les 12 o 14 hores diàries tot i que el contracte no es correspon-
gui amb les hores reals. Les dones de la primera generació de migrants, 
en la seva immensa majoria no treballen fora de la llar. S’ocupen de 
l’organització familiar, les cures i l’educació dels fills. En certs casos on la 
dona pakistanesa resident a Barcelona desitja desenvolupar una tas-
ca professional, topa amb dificultats  d’accés al mercat laboral: lleis 
d’estrangeria que restringeixen el permís de treball, estructura del 
mercat laboral, requeriments de títols acadèmics, barrera idiomàti-
ca, prejudicis i estereotips vers aquesta comunitat, islamofòbia, etc. 

El marit, en determinats moments de la criança,  desenvolupa a Bar-
celona un rol més actiu que a Pakistan, responent també a la manca 
de suport familiar. Així, per exemple, els dies que la dona es queda in-
gressada a l’hospital, és el marit qui s’encarrega dels nens a casa. Normal-
ment es demana vacances a la feina per poder quedar-se a casa cuidant 
els nens (el mateix passa en el cas d’operacions o altres problemes de 
salut). El procés migratori pakistanès, iniciat pels homes, ha afavorit que 
sàpiguen cuinar i encarregar-se de la casa sense la dona.

3/ Sistema sanitari al Pakistan
El sistema sanitari pakistanès es composa de:
- Sector públic  
- Sector privat 
 •lucratiu 
 •no lucratiu (associacions i ONG, institucions publiques i semi- 
 publiques)  
- Sector tradicional (no oficial)  

MEDICINA BIOMÈDICA:
SISTEMA DE SALUT PÚBLIC-PRIVAT

A Pakistan existeix el sistema públic de salut i una gran quantitat de cen-
tres i clíniques privades. Al sistema públic l’atenció mèdica és gratuïta 
però el pacient paga els utensilis, els medicaments, les probes, les 
operacions, etc. Aquest co-pagament i la valoració negativa majoritària 
del sistema nacional de salut (“los médicos son buenos profesionales pero 
su forma de trabajar no nos gusta; los hospitales ni funcionan bien”) ex-
plica que les famílies prefereixin accedir a la gran quantitat de centres i 
clíniques privades del país. 
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Aquestes gaudeixen d’una millor consideració, ofereixen millor ser-
vei i atenció, i desperten més confiança. Dins la sanitat privada, que 
cobreix un 70% de la població, hi trobem: hospitals, centres d’infermeria, 
clíniques, clíniques de maternitat, comadrones, centres de diagnòstic, 
farmàcies. Entre el personal sanitari, és comú que treballadors del sis-
tema públic també treballin en clíniques o centres privats, on els salaris 
son més alts.

L’alt cost econòmic implica que moltes famílies no s’ho puguin permetre, i 
molt sovint es recorre a l’automedicació, així com a la consulta a la medi-
cina tradicional o als remeis casolans. 

Generalment, s’accedirà al sistema privat si la malaltia és greu, ja que 
s’ha de pagar un preu alt i el sistema està molt burocratitzat. A més, 

tot i que la medicina biomèdica (occidental) es considera ràpida, també 
es percep com menys eficaç que la tradicional perquè no es focalitza en la 
causa del problema i produeix més efectes secundaris.
Dins el sector privat cal també considerar la xarxa d’ONG nacionals i inter-
nacionals que cobreixen les zones de difícil accés. 

SISTEMES DE SALUT TRADICIONALS

La medicina tradicional és part integral del patrimoni cultural del 
subcontinent indi, utilitzada durant mil·lennis com a sistema de sa-
lut. Hi ha tres pràctiques majoritàries que caracteritzen la medicina tradi-
cional: la homeopatia, l’unani (els metges son els tabibs) i l’ayurveda (els 
metges son els voids)3. Des dels anys 60, la jurisprudència ha regulat el 
sector mèdic, establint requisits i probes de qualificació dirigides als 
doctors de medicina tradicional que volguessin ser legalment recone-
guts. Alhora, a nivell administratiu i depenent del Ministeri de la Salut, el 
“Consell Nacional per les Tibb” s’encarrega de verificar les qualificacions 
dels practicants, i una vegada reconegudes, permet que desenvolupin la 
seva tasca de forma legal i integrada al sistema de salut nacional. 

Els sistemes mèdics tradicionals es caracteritzen per la concepció no 
dual de l’organisme (cos i ment com a unitat), la creença en un equilibri 
natural organísmic en estat de salut, i en què les causes de la malaltia 
poden ser tant físiques com emocionals, socials o espirituals. En tots 
els casos, la sanació busca l’origen del desequilibri, i no atacar només la 
simptomatologia. En aquests sistemes tradicionals, de tradició mil·lenària, 
son també importants les pràctiques preventives, receptes i pràctiques 
per mantenir aquest equilibri organísmic i prevenir futurs desequilibris/
malalties.
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La medicina tradicional és un sector molt important en l’atenció sani-
tària pakistanesa (sobretot en àrees rurals) degut, a més de la tradició 
cultural, a la proximitat, el baix cost econòmic, la disponibilitat,  i la 
importància de la opinió comunitària. És la primera opció per tractar 
problemes com la infertilitat, la epilèpsia, problemes psicosomàtics i de-
pressió entre d’altres. Per entendre l’impacte d’aquest tipus de medicina 
i comprendre-la com a part integrant del sistema sanitari pakistanès:  el 
2007 hi havia 130.000 practicants de les diferents medicines tradicio-
nals registrats versus 103.535 doctors/es (sistema biomèdic)4.

Pakistan té una rica tradició  en l’ús de plantes medicinals, i actual-
ment està entre els 8 primers països exportadors de plantes del món 
(hi ha dues grans empreses que comercialitzen herbes sota uns estàn-
dards de regulació). A nivell intern, majoritàriament les plantes es com-
pren al mercat després d’haver consultat el “Hakeem” o metge tradicional. 
En el cas concret dels malalts crònics, els pacients busquen sovint solu-
cions alternatives al tractament amb fàrmacs (fenomen internacional que 
depassa la realitat concreta del Pakistan). És molt habitual que als nuclis 
familiars hi hagi alguna persona amb coneixement de remeis naturals, re-
ferits a l’alimentació, la relaxació i les dolències bàsiques, i que davant un 
problema lleu de salut el primer pas sigui administrar-se aquests remeis 
transmesos de generació en generació.

A Barcelona, les persones entrevistades ens parlen sobretot 
d’homeopatia i fitoteràpies com a teràpies alternatives més comuns. 
És habitual que els pacients, després de consultar el metge, puguin con-
sultar un metge tradicional de Pakistan especialista en fitoteràpia, i 
que des d’allà els hi enviï remeis a base d’herbes. Normalment aquest 

enviament es fa a través de familiars que viatgen a Pakistan i ho porten a 
la tornada. Normalment son les persones adultes qui fan ús d’aquest ti-
pus de medicina, mentre que als infants se’ls acostuma a portar a centres 
hospitalaris.

Els dos metges pakistanesos consultats alerten de què aquesta doble 
consulta comporta riscos sempre i quan no sigui transparent, ja que cer-
tes plantes que es consumeixen contenen corticoides, perjudicials per la 
diabetis i la insuficiència renal. “Un dels riscos de la fitoteràpia és la difi-
cultat de controlar la dosi, i la quantitat de substància acaba depenent 
d’on la comprin”, diuen.
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DADES COMPARATIVES SISTEMA SANITARI ESPANYOL/PAKISTANÈS (2015)
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 Espanya Pakistan 

 
 
 

Organització 

3 nivells organitzatius 
Segons la constitució Pakistanesa, el sistema de salut és responsabilitat 
dels governs provincials. El govern federal s’encarrega de planificar, 
regular i formular les polítiques de sanitat. 

L’assistència sanitària s’organitza en dos nivells: 
L’atenció primària (centres de salut, metges de capçalera, 
pediatres, etc.) 
L’atenció especialitzada (hospitals, ambulatoris, etc.). 

L’assistència sanitària s’organitza en 3 nivells: 
L’Atenció primària (Unitats d’atenció bàsica i Centres de Salut rural) 
L’Atenció secundària (ambulatoris, hospitals) 
L’Atenció terciària (“teaching hospitals”) 

 
Finançament 

 
76% del finançament prové dels impostos  
27% de la Seguretat Social   
2% de los copagaments 

Gran part del finançament prové dels impostos i del co-pagament. 
Els donants privat son també font important d’ingressos 
La seguretat social només cobreix un 3,4% dels treballadors. 

 
 
 
Funcionament per sectors 

Sector públic: cobreix el 100% de la població independentment 
de la seva situació econòmica i la seva afiliació a la seguretat 
social.  
 
Sector privat: utilitzat com a complement o com a alternativa a la 
sanitat pública. 
 
El tradicional (medicina alternativa, remeis casolans) existent 
però força deslegitimat. 

El sector públic dóna cobertura a un 30% de població, mentre que el 
sector privat cobreix el 70% restant.  
(El sector tradicional es comptabilitza dins el sector privat)   
 

Població 46.770.000 habitants 182.143.000 habitants 

 
Recursos Humans 4, 3 metges /1000 Habitants 

 1 metge / 1.206 habitants 
149.000 doctors 

Estructurals 799 hospitals  
166.276 llits hospitalaris 

13.000 centres de salut 
945 hospitals 
109.000 llits hospitalaris 

	  



MALALTIES METABÒLIQUES ALS 
SISTEMES SANITARIS DEL PAKISTAN

Les malalties metabòliques son corrents i conegudes tant per les ins-
titucions pakistaneses com per la majoria de la població del país. De 
fet, segons la OMS, si no hi ha canvis substancials Pakistan serà el 4art 
país del món amb més incidència de malalties metabòliques. El 2012, la 
diabetis s’incloïa en la llista de les 10 principals causes de mort (en 
última posició, representant el 3%). 

Molts informes mèdics alerten d’un creixement important en el núme-
ro de pacients diagnosticats de síndrome metabòlic en les dues últimes 
dècades. Considerant l’augment de factors com el risc cardiovascular,  
la obesitat (48% de la població), i estudis sobre dislipidemia i hypertri-

glyceridemia que les situen entre el 27-54% de la població, s’afirma que 
el síndrome metabòlic pot afectar d’un 18% a un 46% de la població, 
dades equiparables a la situació d’altres països del sud-est asiàtic. 

Diferents estudis sobre prevenció en atenció primària s’estan des-
envolupant per tal de crear les bases per una estratègia nacional 
que permeti la vigilància i la creació de programes de prevenció  per 
aquest tipus de malalties, que sinó son normalment diagnosticades 
quan ja presenten complicacions. A Pakistan hi ha centres universitaris 
que es dediquen exclusivament a la recerca sobre diabetis, com per exem-
ple el Centre d’Estudis Universitaris de Lahore.

Tenint en compte que la sanitat pública no cobreix ni el 40% de la 
població, el control periòdic de les malalties metabòliques és pràc-
ticament inexistent. Es podria realitzar en clíniques privades, però és 
molt car. Aquesta és una de les raons per les que les persones residents 
a Barcelona, quan viatgen al Pakistan, deixen de fer-se un seguiment de 
la malaltia.

Pel què fa al tractament pròpiament, és igual que el d’aquí. El diagnòstic 
de la malaltia i el tractament permanent dependrà també de la zona en la 
que visqui la persona, l’accés al sistema de salut que tingui, i els recursos 
econòmics dels que disposi. 
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4/ Conceptes

QUÈ S’ENTÉN PER SALUT? 

Com hem explicat anteriorment, al subcontinent indi la medicina 
tradicional està molt arrelada, disposant de credibilitat i prestigi. Es 
tracta de filosofies de vida, sistemes mèdics tradicionals que s’han 
d’entendre com a sistemes culturals. L’Ayurveda, la homeopatia i 
l’Unani son sistemes holístics que consideren el cos i la ment com 
a parts indissociables en la salut organísmica. Estudien el cos, la 
ment i les emocions de la persona per diagnosticar malalties, tractant 
els factors que les causen i no només la simptomatologia , general-
ment a través de remeis naturals i dietes. A més, l’holisme concep 
la salut tenint en compte també l’entorn social del pacient, i els 
metges preguntaran per les seves relacions socials, el moment 
personal que estan travessant, etc. Així, els diagnòstics cerquen els 
motius de desequilibri organísmic tant a través d’informacions físi-
ques (dieta, hàbits de son, temperatures, pols, observació dels ulls, 
etc.) com personals i socials. 

Per altra banda, el factor que determinarà la malaltia serà la simpto-
matologia. És a dir que la manera en què una persona entendrà que 
està malalt/a serà a partir de símptomes físics indicatius: malestar, 
dolor, molèsties, etc. 

Tenint en compte aquesta herència cultural, la idea de salut està in-
fluenciada per diferents factors: 

Condicionants culturals, Visió integral de la salut: S’entén la salut com 
un equilibri de l’organisme, entenent aquest com una unitat que no se-
para cos-ment (no dualisme). La malaltia és un estat de desequilibri pro-
vocat per factors fisiològics, emocionals, espirituals o socials, i la tasca 
de sanació consisteix en recuperar l’estat original d’equilibri. En aquest 
sentit, per exemple, hi tenen un paper rellevant les indicacions respecte 
a la distinció fred/calor (no tèrmica sinó de naturalesa), on per un 
tipus d’estat “calent” s’hauran de consumir aliments “freds”. En el cas de 
l’embaràs, les informants pakistaneses ens expliquen que durant els pri-
mers mesos (“estat calent”)  no és recomanable menjar aliments calents 
com la carn, els ous, els fruits secs, la mel o les llenties.
Aquesta concepció inclou les emocions dins l’estat de salut, i com a 
conseqüència es dóna una marcada tendència a la somatització.

Condicionants religiosos/espirituals: existeixen condicionants religio-
sos/espirituals per entendre el concepte de salut: “nosaltres creiem que 
hi ha una altra vida, fet que ens diferencia de cultures o cosmovisions 
centrades en l’ateisme”.

Històricament es comprenia la malaltia com una oportunitat que et dóna 
Déu per purificar-te dels pecats, fet que pot explicar que algunes perso-
nes no vagin al metge. “Al consultar les escriptures sagrades ens adonem 

Taller al CAP Manso
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que no és exactament així, perquè l’Alcorà promociona la salut i aconse-
lla acudir als mitjans disponibles en cada moment històric”.

Entre els musulmans és habitual utilitzar les pregàries i les lectures de 
l’Alcorà en els tractaments per recuperar la salut.

Condicionants socials. Nivell d’educació formal: A Pakistan 
només un 47% de la població té un nivell d’educació formal mitjana, i les 
persones amb estudis universitaris arriben màxim al 35% (aquí a Barcelo-
na hi ha molta gent que ve del sud de la província del Punjab, i en aquesta 
regió el nivell educatiu formal és més baix).  

En aquest sentit, entenent que les persones se socialitzen i s’eduquen 
a través d’altres institucions que no son l’escola “formal”, molta de la 
població conceptualitza la pròpia vida i l’existència en base a valor 
allunyats del positivisme i cientificisme del sistema sanitari biomèdic. 
En alguns pacients, explicar que tenen diabetis causa problemes tot i 
parlar la seva llengua, ja que la seva cosmovisió vehicula altres tipus 
de conceptes i valors. Alguns ho relacionen amb una malaltia molt greu, 
equiparable al càncer, i la notícia arriba fins a Pakistan.

LA SALUT MENTAL

El malestar anímic o emocional i les malalties mentals es consideren 
problemàtiques moltes vegades relacionades amb el món d’ “allò no-
visbile”, considerant que el mal pot estar causat per energies d’esperits 
o dimonis (“djinns”) i altres forces, o relacionades amb actes de bruixeria 
(“mal d’ull” entre d’altres). En aquests casos rarament s’acut al sistema 
sanitari occidental, i serà el metge tradicional la persona capacitada 
per desenvolupar rituals i conèixer les causes socials o espirituals de 
la dolència. 

En aquest sentit, també l’Imam o referent religiós hi tindrà un rol a ju-
gar, ajudant al malalt a recuperar l’esperança i a buscar una remissió dels 
símptomes a través d’oracions i altres actes de fe.

Tot i ser molt menys habitual que en les societats occidentals, la 
depressió és el trastorn mental més comú, i s’entén com a signe 
d’infelicitat espiritual. Tenint en compte la importància cabdal de la fa-
mília en l’estructura social i en la pròpia construcció identitària, aquests 
problemes s’aguditzen degut a conflictes en les relacions familiars (je-
rarquia familiar, rols de gènere, expectatives familiars, etc.). Per curar-se, 
acudiran sobretot a la pregària, ho compartiran amb amistats o familiars, 
o hi podrà mediar la figura d’un Imam o d’un metge tradicional. En aquests 
casos, no es realitzen teràpies “verbals” sinó que és el metge/líder es-
piritual qui dóna les indicacions i el tractament a seguir, considerant-
se’l detentor del coneixement. Aquesta necessitat xoca amb el concepte 
de teràpia psicològica occidental, que creu en què el pacient, acompan-
yat, anirà trobant per sí mateix les solucions als seus problemes.
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QUÈ S’ENTÉN PER CRONICITAT? 

Les persones entrevistades afirmen que sí que comparteixen i ente-
nen el concepte de cronicitat: “Sí que entendemos que es una enfer-
medad para toda la vida. La dieta y el tener que hacer ejercicio es para 
siempre. Mi madre murió por una subida de azúcar...”

Més enllà de comprendre-ho, diferents variables expliquen que la dieta 
i les pautes d’exercici físic no se segueixin amb la continuïtat prescrita:

Concepció de la salut relacionada amb simptomatologia: Com hem 
dit, és sobretot la simptomatologia corporal el factor que desperta la pre-
ocupació pel fet d’estar malalts, el detonant que mobilitza la persona 
per anar al metge. Així, les persones diabètiques o hipertenses van al 
metge quan apareix algun símptoma, i en general no s’entén que la 
malaltia es té igualment i que va danyant l’organisme: els nervis, els 
vasos sanguinis, la retina, etc.  “Si tenen una glicèmia de 300 i el metge els 
hi diu que han de controlar la dieta, ho faran una setmana per exemple 
i després ho deixaran. Quan tornin a anar al metge si els hi diu, ho faran 
una setmana més, però segurament no ho assimilin com a permanent si 
no hi ha símptomes”. Aquest factor implica, d’una banda, no acudir mas-
sa a la medicina preventiva per diagnosticar a temps, i per l’altra viure la 
malaltia segons els símptomes que aquesta provoca, passant per etapes 
en les que el pacient pot considerar-se sà.

Condicionants religiosos/espirituals: El sentit del destí característic 
de la religió musulmana entén que el què ens passa en aquesta vida 
és voluntat divina. El concepte  “com Déu mana” és molt prevalent i 
genera reaccions que poden semblar de resignació: acceptar la malaltia i 
pensar que evolucionarà com Déu vulgui. 
És difícil introduir la idea que és el propi pacient qui s’ha d’ocupar de 
la seva salut, degut parcialment a les creences religioses i també a una 
construcció social que entén l’individu sota una identitat col·lectiva.

Costums, formes de vida, gastronomia: El tractament farmacològic en 
general es respecta, però és el control de la dieta i l’exercici físic el que 
no es prioritza. Existeix també una manca d’informació i sensibilitza-
ció perquè s’entengui, per exemple, que en la diabetis és molt important 
no només evitar el sucre, sinó també els carbohidrats. “Els pakistanesos 
mengem molt chapati, quasi en cada menjar, i si els que fan la dieta no 
poden menjar-ho, no saben què han de menjar alternativament”.

Nivell educatiu formal: molta població no coneix la diferència entre di-
ferents malalties i confon, per exemple, el colesterol amb diabetis o la 
circulació sanguínia. Aquest fet pot comportar una valoració diferent de 
les necessitats  en el tractament d’una malaltia concreta.

Com responsabilitzar-se de la malaltia ?
“Primer ve el diagnòstic, després jo he d’acceptar que estic malalt, i final-
ment hauria de prendre posició activa davant la malaltia, entenent que 
la meva actuació és determinant”. El que passa és que moltes vegades els 
pacients no adopten aquest rol “responsable”, per diverses raons. 

Un pas cap a aquest posicionament seria que líders comunitaris 
d’aquestes entitats pakistaneses preparin la comunitat en temes de 
prevenció de la salut, i “es podria fer per exemple parlant amb alguns lí-
ders comunitaris o Imams perquè els divendres poguessin dedicar alguns 
minuts de la khutba10  a parlar de salut”. En paraules del profeta hi ha 
bastant material per sensibilitzar la comunitat en temes sanitaris. 
Quan els nens van a la Mezquita a aprendre l’Alcorà també es poden do-
nar alguns missatges cada setmana per sensibilitzar-los des de petits. Les 
persones que han de fer de nexe entre el sistema sanitari i els Imams han 
de ser els líders de les entitats comunitàries civils.
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rols de gènere es deriva un major índex d’obesitat en les dones, tant a 
Pakistan com a Barcelona (l’estil de vida dels homes afavoreix el control 
del pes). 

Pel què fa al tipus de vida a Pakistan (60% de població rural, 65% al Pun-
jab), el sedentarisme no és un fenomen rellevant ja que vivint en àrees 
rurals la majoria de les tasques quotidianes impliquen fer exercici físic. En 
les zones rurals hi ha un baix índex d’obesitat, i és en canvi a les ciu-
tats on la taxa augmenta. Pel què fa a Barcelona, aquesta tendència 
augmenta de manera rellevant ja que després del procés migratori les 
dones sedentaritzen molt el seu estil de vida. 

COM ES PERCEBEN SOCIALMENT LA OBESITAT I 
L’ACTIVITAT FÍSICA? 

Tradicionalment estar prim es considera signe de debilitat i malaltia, 
mentre que tenir un pes superior als estàndards occidentals (sense arri-
bar a ser obès/a) es considera signe de salut: “si estás gordo estás salu-
dable”. Tot i així, en àmbits urbans es va introduint la idea occidental del 
cos prim i escultòric com a cànon de bellesa, a més de la visió de la “vida 
sana” que comporta alimentació equilibrada i exercici.

Obesitat: femenina i urbana 

En l’organització social pakistanesa, els rols de gènere defineixen el cercle 
de responsabilitats i poders de la dona generalment en l’àmbit domèstic, 
mentre que el cercle de responsabilitats i poders de l’home està gene-
ralment en l’espai públic i l’àmbit laboral. Fins i tot si l’home es troba 
en situació d’atur realitzarà activitats fora de casa: visita a les amistats, 
assistència a activitats culturals, passejos, etc. D’aquesta distribució de 
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15 Sermó del “khatib” que es fa abans de l’oració del divendres, així com en alguns serveis religiosos de les 
dues festes islàmiques principals. A vegades el Khatib és el propi Imam i a vegades és una altra persona.



Els pisos molt més petits, l’espai públic menys conegut i la xarxa social 
més restringida implica també un descens de la mobilitat de les dones. A 
més, el fet de ser les responsables de la cuina propicia també el fet d’anar 
picant entre hores. Altres malestars psicològics derivats del dol migratori 
també poden implicar un augment de la ingesta de calories.

 

 Exercici físic

Les informants comenten que “las mujeres no hacemos deporte por razo-
nes culturales, no religiosas. La cultura del Punjab no lo permite”. Emfa-
titzen que la manca d’hàbits en l’exercici físic és cultural i no religiós, 
i afegeixen que els processos d’urbanització (“en las grandes ciudades 
de Pakistán hay gimnasios donde van mujeres”) així com el canvi de 
mentalitat de les noves generacions normalitzen l’activitat física (“los 
jóvenes sí que van más al gimnasio o practican cricket”). 

Pel què fa als i les pacients de diabetis entrevistats, la majoria afir-
men que van a caminar al matí i a la nit, a vegades sols/es i a vegades 
acompanyats/es. Normalment aquest tipus d’activitat física es realitza 
en hores amb poca afluència de gent a l’espai públic. Els informants co-
menten que a Pakistan és força habitual sortir a passejar una hora des-
prés de la primera oració del matí, i que aquesta pràctica després del pro-
cés migratori s’acostuma a abandonar. Pel què fa als homes, la majoria 
no va al gimnàs perquè no es poden permetre el cost econòmic que 
suposa, raó que comparteixen les dones i a la que afegeixen la neces-
sitat d’espais femenins per poder fer exercici. 

En la mateixa línia, també s’han observat opinions contraposades respec-
te a la necessitat de fer exercici físic dins l’àmbit de la prevenció. Una de 
es dones entrevistades que ha perdut 12 Kg gràcies al seguiment d’una 
dieta i a l’exercici físic explica que “la prevención es mejor que el trata-
miento, hay que seguir la dieta propuesta por los médicos y salir a cami-

nar”. D’altra banda, altres dones no ho comparteixen: “Si nuestro cuerpo 
produce una enfermedad, nosotras no podemos hacer nada para preve-
nirlo, porque hay una parte del cuerpo que funciona mal. Mucha gente 
que hacía deporte en Pakistán tiene  diabetes igualmente”. 

5/ Gastronomia i dieta

ALIMENTACIÓ BÀSICA D’UNA 
FAMÍLIA PAKISTANESA

Entenent que establir una dieta “bàsica de família” implica generalitza-
cions i desviacions de molts casos particulars, els hàbits alimentaris més 
comuns compartits entre els/les informants, a mode orientatiu, son:

 
Matí : Paratha, cafè, galetes, … (a vegades el guisat del 
dia anterior es menja també a l’esmorzar)

Migdia: Guisat (salan) de verdures amb carn o peix, 
o llegums, amb arròs o txapati. 

Nit: Guisat de verdures, carn o peix. Amb arròs o txapati.

És comú en la comunitat pakistanesa que el guisat que es prepara a la 
tarda/nit serveixi com a sopar d’aquell dia i dinar de l’endemà. 
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**Llet i derivats: Consum molt notable, com a ingredient 
en plats i postres. 
**Fruita: consum diari, després del dinar i el sopar. 
**Dolços: alguns dies (sobretot els dijous) 
**Ous: Es mengen bullits o cuinats amb ceba tendra, 
pebrot verd, sal i picant.  Es mescla la ceba, el pebrot, 
la sal i el picant en una paella, i després s’hi afegeixi l’ou. 
Sovint es menja amb paratha a l’esmorzar. 

CONSUM ALIMENTARI A BARCELONA. 
CANVIS DESPRÉS DEL PROCÉS MIGRATORI 

Reducció del consum d’aliments frescos proporcionats 
directament pel productor 

La majoria de ciutadans barcelonesos d’origen pakistanès provenen de 
zones rurals, on és comú que les famílies treballin el seu propi hort i tin-
guin a l’abast gran quantitat de productes frescos. És el cas de la llet de 
vaca, que consumien fresca, o el de la farina (“atta”), que diferents grups 
de famílies també produeixen directament: “allí la harina es pura, inte-
gral, y aquí es refinada. No nos gusta mucho. La compramos en tiendas 
pakistanís o índias, del numero 80 o 90, pero el roti sale muy diferente”. 
Aquí el consum d’aliments frescos es redueix considerablement.

Variació de la proporció d’aliments consumits en funció dels preus 

Per altra banda, després del procés migratori i com a conseqüència de la 
diferència de preus dels productes, augmenta el consum de carn (més 
barata) i es redueix el consum de verdures (més cares). Tot i que se 
segueixen menjant verdures i fruites, disminueix la proporció en com-
paració amb la quantitat consumida a Pakistan, i canvia doncs el patró 
alimentari que es duia a terme al país d’origen: allà la dieta era rica en 

fibra i baixa en greixos, i aquí és més rica en greixos i baixa en fibres. 
La pizza hallal, ofertada en les botigues pakistaneses, és un nou producte 
que ha pres importància en la dieta. 

Model de producció industrial dels aliments

La preeminència de productes d’alimentació industrials a la societat 
d’acollida suposa canvis en els hàbits d’alimentació tradicional. Aquest 
model de producció industrial afecta la dieta i la quantitat de sucres, 
conservants, etc. que s’ingereixen, implicant sovint un augment del 
consum d’aliments amb un valor calòric més elevat. 
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IMPORTÀNCIA COMUNITÀRIA DEL TXAPATI

Un aliment bàsic de la gastronomia pakistanesa és el roti (aquí ano-
menat sovint “txapati”, nom provinent de la Índia). Tant a Pakistan com 
després del procés migratori les dones el preparen a casa, i sempre 
està disponible per a qualsevol àpat. Aliment barat i ric en carbohi-
drats, vehicula sentiments identitaris “es un hábito desde la infancia, es 
una de las cosas más importantes de la vida, y dejar de consumirlo es 
muy difícil”. Les informants entrevistades l’entenen com principal font 
d’energia en la seva dieta, i creuen que no tindrien la mateixa energia si 
deixessin de consumir-lo.   

És important diferenciar entre roti, txapati i paratha, perquè moltes ve-
gades confondre aquestes tres paraules comporta una mala comunicació 
amb els pacients a l’hora de parlar de dietes:

•Roti o txapati: coca feta amb farina integral i aigua, rodona i 
plana, de la mida d’un plat de sopa aproximadament (algunes 
persones, no sempre, hi afegeixen sal i una mica d’oli). Es cou en 
una planxa. Normalment es menja dues vegades al dia, per dinar 
i per sopar. 
També es preparen, en menor proporció i en ocasions especials, 
rotis de farina de cigrons (“besan”), de farina d’arròs, de fari-
na de sègol o de blat de moro. El “Besan” es prepara sovint per 
pacients de diabetis o celíacs: “cuando controlamos el azúcar 
después de dos horas de haber comido un chapati de besan, el 
azúcar está más bajo que si hubiésemos comido un chapati con 
harina normal”. 

•Paratha: És un roti o txapati cuinat amb mantega, “ghee” 
(mantega de llet, normalment de llet de vaca, clarificada) o oli. 
Normalment es menja per esmorzar i es pot donar als nens per 
emportar a l’escola. En algunes ocasions (no cada setmana) es 
menja per dinar amb patata bullida, julivert, coliflor i picant. És 
un aliment amb moltes més calories que el roti. 

La manera de fer el txapati ha canviat després del procés migratori, sobre-
tot perquè no es troba el mateix tipus de farina per preparar-lo. La majoria 
de dones entrevistades compren farina (“atta”) integral del número 80 o 
90, que indica si és 80% integral o 90% integral. 
El txapati acompanya els diferents plats (guisats, daals, etc), i pren la 
funció de la forquilla a l’acompanyar l’aliment fins la boca.
A nivell de proporcions, el txapati o roti ocupen un 50% de la gastrono-
mia pakistanesa, l’altre 25% seria Besan, i l’altre 25% arròs.
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PLATS TRADICIONALS PAKISTANESOS  
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Biriani
[clica per veure la recepta] 

Guisat d’arròs amb pollastre i colorants. 
Primer es prepara el guisat amb oli, dues 
cebes, tomàquets, pastanaga, gingebre, 
menta, Garam Masala i pebre vermell pi-
cant, i d’altres verdures si es vol. S’hi afe-
geix el pollastre perquè es vagi cuinant. 
L’arròs (sovint Basmati) es deixa remullar 
en aigua i després es bull. Una vegada pre-
parat es mesclen tots els ingredients i per 
últim s’afegeixen els colorants.  

Arròs blanc
Arròs bullit. Important netejar-lo per 
treure-li el midó (vàries vegades, fins que 
l’aigua surti clara). Es posa a bullir amb 
un dit d’aigua que cobreixi la quantitat 
d’arròs de l’olla. Es cou durant 15 minuts i 
es deixa reposar fins que absorbeixi el que 
queda d’aigua. Després es poden fregir 
(sense oli) algunes espècies per potenciar-
ne el gust i mesclar-ho tot. 

Pulao 
[clica per veure la recepta] 

Guisat d’arròs amb carn (vedella o xai) o 
peix. Es neteja l’arròs (sovint Basmati) i es 
deixa en aigua durant dues hores. Es talla 
la carn, es salpebre i deixant-la reposar 
mentre fem el sofregit. Es posa la ceba, 
es els alls i el gingebre en una paella amb 
oli o “gui” (mantega de llet de vaca). Es 
fregeixen les espècies (llorer, cardamom, 
canyella, claus) i s’hi afegeixen els alls, el 
gingebre i la ceba.  S’hi afegeixen altres es-
pècies i la carn, que es deixa daurar a foc 

alt. Després s’hi afegeix tomàquet i dos vasos d’aigua. Es deixa bullir i després 
s’hi afegeix l’arròs remullat. Es mescla tot i es posa al forn durant 40 minuts, 
sense obrir el forn ni la cassola. 

Roti o txapati
[clica per veure la recepta]

Coca feta amb farina integral i aigua, ro-
dona i plana, de la mida d’un plat de sopa 
aproximadament (algunes persones, no 
sempre, hi afegeixen sal i una mica d’oli).

Paratha
[clica per veure la recepta]

És un roti o txapati cuinat amb mantega, 
“ghee” (mantega de llet, normalment de 
llet de vaca, clarificada) o oli. 

Salan
Guisat de verdures, carn o peix. És el plat 
quotidià que es menja migdia i nit acom-
panyat de txapati o arròs. 
Es posa la ceba tallada en una olla amb oli. 
S’hi afegeix una mica d’aigua i tomàquet a 
trossos. Després s’hi posa pebre vermell 
picant, sal, i una espècie groga que es dius 
“haldi”. Es deixa que es vagi cuinant i quan 
la ceba i l’oli se separen s’hi afegeixen les 
verdures (albergínies, patates, karela) o la 
carn. Es deixa cuinar 5 o 10 minuts amb la 
tapa posada. 

https://www.youtube.com/watch?v=PmqdA05OXuI
https://www.youtube.com/watch?v=tnNgHTWeAaM
https://www.youtube.com/watch?v=vQDWhfHTXzk
https://www.youtube.com/watch?v=LVTgoVoMess
https://www.youtube.com/watch?v=sqdm46Oj6Zk
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Pakora
[clica per veure la recepta] 

Fregit de verdures amb farina de cigrons. 
Es prepara una massa d’arrebossar amb la 
farina de cigrons, una mica de llevat, sal, 
oli i aigua. Es tallen diferents verdures i 
s’arrebossen amb la massa. En una paella 
amb oli molt calent es van fregint. Quan ja 
estan cruixents es treuen i es posen sobre 
un paper de cuina que absorbeixi l’oli res-
tant. Normalment es mengen mullant-les 
en diferents tipus de salses (* La pakora 
i la samosa es cuinen sobretot en dies de 
pluja, que hi ha la costum de quedar-se a 
casa i així s’aprofita el temps). 

Chiken rol
[clica per veure la recepta] 

Rotllet de farina amb carn picada de po-
llastre. Es cou el pollastre, se li treuen els 
ossos i es pica. Es farceix una paratha 
amb el pollastre i s’hi afegeix maionesa, 
enrotllant la massa de la paratha.  

Chat 
[clica per veure la recepta] 

“Ensaladilla” de cigrons bullits, patates 
bullides, ceba i tomàquet amb  iogurt i 
espècies. 

Gajrela
[clica per veure la recepta] 

Postre dolç a base de pastanaga, sucre, 
arròs i llet. Es fregeixen les pastanagues 
(ratllades o tallades a trossos petits) amb 
tres cullerades de mantega. Es posa a cou-
re amb llet calenta i s’hi afegeix sucre. Es 
deixa coure durant dues o tres hores, mes-
clant periòdicament, fins que queda una 
espècie de crema dolça.  

Samosa
[clica per veure la recepta] 

Empanada de verdures (sovint ceba, pata-
ta, pastanaga, col, carbassó) o carn pica-
da. En una paella es fregeixen les verdures 
o la carn picada. Una vegada llestes es 
configuren les empanades amb la massa 
preparada (o comprada). Es poden coure 
al forn o fregint-les amb oli

Arrossos dolços “zarda” 
[clica per veure la recepta] 

Arròs bullit amb sucre i colorant (normal-
ment el color predominant és el groc)

https://www.youtube.com/watch?v=fyrpnr9mPoA
https://www.youtube.com/watch?v=vjatR8TpsxI
https://www.youtube.com/watch?v=4Ok0xH--6Eo
https://www.youtube.com/watch?v=eUrokDLsFLY
https://www.youtube.com/watch?v=1ExCGtBtSlY
https://www.youtube.com/watch?v=ErOBG3lyJu4
https://www.youtube.com/watch?v=yySh_ru7eQs
https://www.youtube.com/watch?v=vQDWhfHTXzk
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Halim
[clica per veure la recepta] 

Guisat a base d’una mescla de llegums 
amb pollastre i blat.En una paella amb 
mantega es couen a foc mig la carn i els 
alls amb Garam Masala, pebre vermell, co-
riandre, cúrcuma en pols i sal. En una olla 
a part es bullen els grans de blat en aigua. 
Un cop cuinats, es mescla amb la carn. A 
part, es trituren llenties fins aconseguir 
una pasta fina feta de pols de farina i dos 
vasos d’aigua. Afegir-ho a la mescla de la 
carn amb el blat i mesclar tots els ingre-

dients Posar-ho al forn durant uns 40 minuts. Guarnició: ceba tallada fina 
fregida en mantega, Garam Masala, menta i coriandre. 

Naan
[clica per veure la recepta] 

Pà fet amb farina blanca i llevadura. Es 
cou al forn Tandoor. 

Llenties “daal ”
[clica per veure la recepta] 

Principalment daal és la paraula que 
s’utilitza en Urdu per referir-se a les llen-
ties, de moltes varietats diferents. Es pre-
para fent un guisat de diferents tipus de 
llenties i espècies.  

Tè “chai ”
[clica per veure la recepta] 

Es pren tres vegades al dia durant l’hivern 
(a l’estiu no se n’acostuma a beure). Es 
prepara posant el tè negre amb sucre i 
aigua al foc. Quan comença a bullir s’hi 
afegeix la llet, i després es deixa reposar 
entre 5 i 10 minuts. Es creu que  treu el 
mal de cap. 

Dehli Balé
[clica per veure la recepta] 

Es deixen llenties en remull durant 2 o 3 
hores, es retira l’aigua i es piquen fins a 
obtenir una espècies de farina de llenties. 
En un bol s’hi afegeix sal i pebre vermell.  
Es prepara una salsa amb iogurt, afegint-
hi crema i sucre (també es pot fer amb 
sal). Es fregeixen les boles de llenties, i un 
cop fregides es posen en aigua durant una 
mitja hora. Després s’eixuguen i es posen 
amb la salsa de iogurt. Es menja tebi, ni 
fred ni calent, i s’acostuma a cuinar una 
vegada al mes o cada dos mesos. 

Chutney
[clica per veure la recepta] 

És un acompanyant dels menjars, una 
salsa feta a base de iogurt i menta, amb 
espècies.

https://www.youtube.com/watch?v=TB8ajB3KNTg
https://www.youtube.com/watch?v=V4crChVGZpg
https://www.youtube.com/watch?v=k28kR_aBQnU
https://www.youtube.com/watch?v=4w5MLAYQXEI
https://www.youtube.com/watch?v=s7F9SBiasoU
https://www.youtube.com/watch?v=QCiAT0fDMoc


6/ Celebracions i 
esdeveniments socials 
Dins el calendari de festes col·lectives destaquen sobretot les celebra-
cions musulmanes més rellevants de la branca sunní de l’Islam. A nivell 
nacional, ens parlen també de la celebració de la festa nacional de la 
Independència del Pakistan, el dia 14 d’Agost, i a nivell civil destaquen 
rituals com la presentació del nadó en societat, la circumcisió i el casa-
ment..

CELEBRACIONS CIVILS/TRADICIONALS

Presentació del nadó en societat: Després de 7 dies del part, es 
realitza un acte ritual de presentació del recent nascut o la recent 
nascuda en societat: és el moment de donar-li un nom i de rapar-li 
completament el cabell. La família donarà caramels i dolços als con-
vidats, veïns, família i gent del veïnat, i ho continuaran fent cada 
dia que algú vingui a veure el petit o la petita. Els convidats, per la 
seva banda, aportaran diners, joies, roba, pols de talc, o altres regals. 
L’acte al Pakistan és organitzat per les cunyades i/o la sogra, mentre 
la mare pot guardar repòs.

CANVIS D’ALIMENTACIÓ DELS 
PACIENTS DIABÈTICS

Els pacients de diabetis entrevistats ja han realitzat canvis en la seva 
alimentació per tal de controlar la malaltia. Des del CAP se’ls aconsella 
que redueixin el consum de paratha (2 o 3 màxim a la setmana) i de 
txapati, i moltes persones ho han fet substituint aquests aliments 
per pà integral comprat a un forn o per txapatis preparats amb farina 
de cigrons (bessan).

La Karela és un tipus de verdura comú al Pakistan, i que avui en dia es 
pot trobar en algunes verduleries de Barcelona. Està demostrat científi-
cament que és molt beneficiosa per la diabetis, i els pacients entrevis-
tats ja l’utilitzen en la preparació dels guisats. També, i sobretot quan van 
al Pakistan, redueixen el consum de mangos.

Les persones entrevistades afirmen que sí que és factible realitzar una 
dieta diferent a la resta de persones de la família tot i que culturalment 
s’acostumi a cuinar un mateix menjar per tothom. En general, diuen, la 
seva dieta consisteix en menjar menors quantitats de tot, substituir 
el txapati per pà integral i prendre tots els refrescos “light”.
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Celebració de l’Aishura al barri del raval de Barcelona



CELEBRACIONS RELIGIOSES

Calendari musulmà o calendari de l’hègira

Per ubicar correctament les celebracions islàmiques cal conèixer el calendari mu-
sulmà, que es va iniciar arran de l’Hègira, l’any 622 de l’era cristiana, quan el 
profeta Muhammad va fugir de la Meca a Medina per crear la primera comunitat 
de creients de la nova religió. 
Es basa en cicles lunars de 30 anys (360 llunacions, de tradició sumèria). Els 30 
anys del cicle es divideixen en 19 anys de 354 dies i 11 anys de 355 dies, fet que com-
porta un avançament de 10 o 12  dies respecte al calendari gregorià occidental. Els 
anys de 354 dies s’anomenen anys simples i es divideixen en sis mesos de 30 dies i 
en uns altres sis mesos de 29 dies. Els anys de 355 dies s’anomenen intercalars i es 
divideixen en set mesos de 30 dies i en uns altres cinc de 29 dies. Anys i mesos van 
alternant-se. És a dir, cada 33 anys musulmans equivalen a 32 anys cristians. 

Mesos

1.Muhàrram (30 dies)
2.Sàfar(29 dies)
3.Rabí al-àwwal (30 dies)
4.Rabí al-àkhir(29 dies)
5.Jumada al-ula (30 dies)
6.Jumada al-àkira(29 dies)
7.Ràjab(30 dies)
8.Xaban(29 dies)
9.Ramadà (30 dies)
10.Xawwal(29 dies)
11.Dhu-l-qada(30 dies)
12.Dhu-l-hijja(29 o 30 dies)

Circumcisió: és un acte ritual realitzat per raons religioses i culturals 
que consisteix en tallar circularment una porció del prepuci. Es con-
vida a la família més propera a menjar dolços, que també es repartei-
xen entre veïns, amics i coneguts.

Casament: Segons la religió musulmana, el casament dura només 
un dia, però per la influència de la cultura Hindú se celebra durant 
3 dies: El primer dia és el “Mehndi”, (també conegut com dia de la 
henna). Es decoren les mans i els braços de la núvia amb henna, i al 
nuvi se li posa henna a les mans. Després tots els convidats mengen 
amb la família dels nuvis. El segon dia és el “Barat” (dia principal). 
Religiosament se celebra el  “Nikkah”, que és un acte religiós en el 
qual l’Imam pregunta als nuvis si volen casar-se, i quan aquests ac-
cepten es llegeixen uns versos de l’Alcorà. Després d’aquest acte tots 
els convidats mengen amb la família dels nuvis. Finalment arriba el 
moment en què la núvia ha que deixar la seva família per incorporar-
se a la seva nova llar amb el marit. El tercer dia de casament és la 
“walima”, un acte de recepció en el que els convidats porten regals 
als nuvis i després mengen  conjuntament.
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Per passar de l’any musulmà al cristià
G = H + 622 – (H/33)

Per a passar de l’any cristià al musulmà 
H = G – 622 + (G - 622)/32

On:  G = any cristià H = any musulmà 



Celebracions islàmiques més rellevants

Festa del naixement del profeta, 
màwlid an-Nabí
Se celebra el dia 12 del tercer mes del calendari musulmà i celebra la data 
de naixement del profeta Muhammad. Sovint s’il·luminen les mesquites i 
es resa durant la nit, rememorant també històries de la vida del profeta. 
La dieta durant aquesta festivitat  no varia massa. 

Dieta: Es mengen aliments quotidians, es preparen plats com l’arròs 
i  dolços com l’arròs amb llet. 

Festa del sacrifici, 
Id al-Ad·ha o Id al-Kabir (“festa gran”) 
Se celebra aproximadament 70 dies després de la festa de la ruptura del 
dejuni (Id al-Fitr), i es commemora l’episodi alcorànic i bíblic en què el 
profeta Abraham va intentar sacrificar el seu fill Isaac com a prova de la 
seva lleialtat a Déu, i en el que va acabar sacrificant un anyell. Els musul-
mans sacrifiquen un xai o una vaca, i la carn es divideix entre la família 

que l’ha sacrificat, els parents pobres i les persones necessitades indepen-
dentment de la seva nacionalitat o religió.

L’Aixura
Se celebra el desè dia després de l’any nou islàmic (primer mes del ca-
lendari musulmà). Els xiïtes rememoren la batalla de Karbala, on va ser 
assassinat el nét del profeta al-Hussayn ibn Alí ibn Abi-Tàlib, i es tracta 
d’un moment trist en el que es realitzen seguicis fúnebres de dol entre 
d’altres reconstitucions històriques. Pels sunnites, en canvi, és un dia de 
gratitud en el que es realitza dejuni voluntari rememorant l’ajuda que Déu 
va donar a Moisès durant la fugida d’Egipte. És una festivitat compartida 
amb els fidels de professió jueva.

Dejuni del Ramadà
Roza 
Se celebra durant tot el 9è mes del calendari islàmic. Durant tot el mes 
de ramadà, els musulmans realitzen un dejuni diürn (el sawm) de caràcter 
purificador i de retrobada dels aspectes essencials de la religió. És un 
període de retrobada amb les principals ensenyances de l’Alcorà, llibre 
sagrat que s’acostuma a llegir sencer durant les nits d’oració. El dejuni es 
romp al capvespre i la família es retroba per menjar junts. 

Dieta: Es trenca el dejuni amb dàtils, i després es beu aigua o un 
batut de llet amb un xarop especial que es ven a les botigues paquis-
taneses. Després es menja una macedònia de fruites de temporada 
amb iogurt o nata. A continuació hi acostuma a haver Samosa, Pako-
ra, Dehi Balé. (algunes persones ho acompanyen d’un roti, i d’altres 
no en menjaran fins al matí). 
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Calendari de l’hègira  i correspondències giratòries amb calendari gregorià



Festa de la ruptura del dejuni
Id al-Fitr (“festa petita”)
Se celebra la última nit del ramadà, a la fi definitiva del dejuni. La festi-
vitat pot durar fins a 3 dies, i és costum intercanviar-se regals entre la 
família i donar dolços i diners als nens.

Un exemple de taula preparada per a trencar el dejuni en Ramadà hauria 
de tenir, aproximadament, els següents aliments: 

-Aigua 
-Llet amb gaseosa i sucre
-Dàtils
-Té amb llet 
-Sucs variats amb colorants (Rooh afza)
-Llet fresca
-Macedonia de fruites amb cigrons.
-Dehi Bahlé (cigrons amb patates i espècies).
-Chiken rols  (empanades amb carn picada de pollastre)

Després d’aquest primer àpat es va a resar, i després es pot menjar 
Salan (guisat) amb txapati alguns dies de la setmana (no acostuma a 
fer-se cada dia durant el Ramadà). Cap a les 4 del matí és el moment 
de l’esmorzar, i es menja paratha amb un batut de iogurt mesclat 
amb aigua i sal (“lassi”)que es creu que t’ajudarà a no tenir set durant 
el dia. 

Hi ha alguns plat dolços de preparació casolana que s’acostumen 
menjar durant el Ramadà: la “Gajrela”, a base de pastanaga ratllada 
i arròs, mesclats amb llet i sucre, i cuinats durant dues o tres hores 
a foc lent; el “sebeiyan”, fideus fins amb sucre i llet; les natilles de 
diferents gustos (maduixa, plàtan, pistatxo, etc.).
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Taula pakistanesa una nit del Ramadà



6/ Debat entre el mediador i 
la mediadora i personal sanitari

Pregunta:  Amb el que expliqueu que els rols de gènere al Pakistan 
son complementaris, nosaltres com ens hem de dirigir a una dona 
que vé a la consulta amb el seu marit? Li hem de dir tot a ell si ella 
no parla castellà?

Resposta: No, precisament la figura del mediador/a és important per 
poder parlar directament amb la dona, i que no es perdi informació en-
tremig. Pot ser que si li parles al marit, ell no expliqui  coses que des del 
seu punt de vista puguin no ser rellevants. Amb la mediació, que és una 
posició més neutra, ens assegurem que la transmissió sigui més directa.  
Nosaltres aconsellem que tot i que a la consulta vingui el marit, el germà 
o l’oncle, sempre hi hagi la figura del mediador/a present.

Pregunta: Les persones pobres i a més de zones rurals, quin accés 
tenen a la salut al Pakistan? 

Resposta:  Hi ha metges tradicionals, però la medicina occidental acostu-
ma a ser la privilegiada. En zones rurals hi ha menys accés. Moltes vega-
des davant d’un símptoma es va primera a un metge tradicional, que dona 
tractaments per exemple a través de la fitoteràpia. Alhora, hi ha el que jo 
anomeno “medicina espiritual”, que consisteix en recitar alguns versicles de 
l’Alcorà (Wazifas), fer algun tipus d’ofrenes o cerimònies concretes, etc. Això 
a les persones que tenen fè els hi funciona. Per altra banda, per accedir a la 
medicina “occidental”, hi ha uns requisits perquè les persones sense recursos 
hi puguin accedir. Tot i així, com que la família és tan extensa, les persones 
mai es queden soles, i entre tots els cosins i cosines, tietes i tiets, avis, etc. 
aconsegueixen reunir diners per accedir a l’hospital. 

Pregunta:  Per quin aliment poden substituir el roti les persones dia-
bètiques?

Resposta:  Moltes vegades les persones que estan fent dieta redueixen el 
consum de rotis i els substitueixen per pà integral que compren als forns. 
També poden augmentar el consum de llegums bullits per no necessitar 
tant de pà, o menjar més arròs. Tot i així, sembla que si no menges roti no 
sigui un menjar del tot, es concep com un aperitiu.

Pregunta:  Quina percepció general té la població pakistanesa de 
l’atenció sanitària que oferim des dels CAP?

Resposta:  Encara que no podem generalitzar, existeix una visió de què als 
CAP només em donaran paracetamols i em faran marxar a casa. És com si el 
pacient pensés: “Jo tinc una malaltia molt greu i el metge no m’està fent cas 
i no em dóna el que necessito”. Això respon a què a Pakistan directament es 
recepten dosis molt més fortes per dolències no molt greus, sense pensar 
en els efectes secundaris de la medicació. Aquest canvi de mentalitat cap a 
una medicina més preventiva és difícil. Lligat amb això,  en el moment en què 
un metge d’atenció primària deriva el pacient a un hospital hi ha un canvi 
de perspectiva, la gent es comença a prendre més seriosament la malaltia i 
considerar-la greu. 

Pregunta: El concepte de demanar cita existeix al Pakistan?

Resposta: No, no existeix, per això hi ha tants problemes. A Pakistan pot 
ser que vagis al metge i tinguis 50 persones esperant abans que tu. La 
gent s’espera quatre hores fins que els atenen. Amb les proves passa el 
mateix, aniràs al centre o la clínica on t’hagin de fer la prova i esperes a 
que et toqui el teu torn. 
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Pregunta:  Quan una persona pakistanesa arriba aquí, la comunitat 
li explica com funciona el sistema públic? Ho veuen com un espai de 
qualitat?

Resposta:  En general sí que s’entén com funciona, la comunitat ho explica. 
La gent vé preparada, quan vénen a Europa saben les diferències entre el sis-
tema autòcton i el de la societat d’acollida. S’entén que la salut és “gratuïta”, 
que es paga a través dels impostos. Hi ha una valoració positiva del sistema 
sanitari, i de la relació amb doctors/es.

Pregunta:  Un home o una dona pakistanesos, es poden casar amb 
una persona no musulmana?

Resposta:  Segons la religió, la dona s’ha de casar amb un home mu-
sulmà, i l’home pot casar-se amb dones creients de les altres religions 
monoteistes. Això no vol dir que no es donin casos de matrimonis amb 
conjugues no musulmans, però normalment comporten més problemes 
a nivell familiar. Si entenem que el patriarcat és universal, el fet que la 
dona no es casi amb homes no musulmans l’entenem com una manera 
de protegir la dona, per impedir que quan vagi a viure a casa del marit 
aquest no pugui obligar-la a renunciar a la seva religió i convertir-se a una 
altra, per exemple.

Pregunta:  Hi ha noies que m’han demanat pastilles anticonceptives 
per no tenir la regla durant el ramadà o en la peregrinació a la meca.

Resposta:  Sí, de fet pel Ramadà segons la religió no s’haurien de demanar 
pastilles perquè equival a regular un fenomen natural. Simplement es deixa 
de fer el dejuni i es recuperen després aquells dies. En la peregrinació a la 
Meca es fa una excepció i es permet regular o “intervenir” el cicle menstrual, 
perquè després d’haver fet un viatge d’aquestes característiques, amb tot 

l’esforç que comporta i sent un dels pilars de l’Islam, si quan arribes allà no 
pots entrar a la Mezquita és com si no fessis la peregrinació...

Pregunta:  Notem canvis en la comunitat des de fa 10 anys...ara la 
població està més assentada. És així?

Resposta:  Evidentment ara la majoria de població pakistanesa que està arri-
bant és a través de reagrupament familiar, l’onada migratòria d’homes sols ja 
no és tan rellevant. Un nou fenomen que s’està donant és el de dones joves 
pakistaneses que ja han crescut aquí i que es casen amb homes del Pakistan. 
En aquests casos la dona es posa a treballar perquè cal estar cotitzant per 
poder fer un reagrupament, i son doncs les dones moltes vegades les respon-
sables de reagrupar altres membres

Pregunta:  És possible substituir el sucre del tè per estèvia,
per exemple?

Resposta:  SSí clar, es pot fer sense problemes. Hem d’anar proposant 
alternatives pels pacients amb diabetis. 

Pregunta:  Teniu la sensació que les persones que ja han crescut aquí 
perden una mica d’aquesta identitat col·lectiva que comenteu?

Resposta:  Sí, els fills escolaritzats i crescuts aquí estan entre dues maneres de 
concebre la pròpia vida, i moltes vegades tenen un sentiment d’individualitat 
molt més accentuat que els seus progenitors. És aquí on comencen els con-
flictes dins el nucli familiar...
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Pregunta:  Com podem incidir més en la importància de canviar la 
dieta en les malalties metabòliques?

Resposta:  Els mediadors que tradueixen no només han de traduir sinó 
també explicar que la nostra dieta serveix sobretot pel nostre país, per-
què allà tenim clima tropical. Fa molta calor i cremen moltes calories. Aquí 
el clima és molt diferent, l’estil de vida és més sedentària, has de fer exer-
cici pel teu compte. Llavors si menges igual, ingereixes moltes calories, i 
no fas esport, la dieta que de petit et deien que era molt saludable ja no 
és saludable aquí, en el nou context. Aquest concepte de canvi de clima i 
estil de vida s’ha d’explicar millor, en general no s’entén.



Sintesi
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Tractament malalties 
metaboliques a pakistan

Sistema sanitari 

Comunitat pakistanesa

Sistema de salut pública: atenció mèdica és gratuïta però cada pacient as-
sumeix el cost de: utensilis, medicaments, probes, operacions, etc. Cobreix un 
30% de la població.

Sistema de salut privada: gaudeix de millor consideració (millor servei i aten-
ció). Cobreix el 70% de la població. S’hi accedeix si la malaltia és greu, ja que 
l’accés és car i el sistema està molt burocratitzat. 

Sistemes de salut tradicional: patrimoni cultural del subcontinent indi, amb 
tres pràctiques majoritàries: homeopatia, unani i ayurveda. 

El sistema nacional de salut integra la salut tradicional a través del “Consell 
Nacional per les Tibb”: el 2007 hi havia 130.000 metges tradicionals registrats 
versus 103.535 doctors/es biomèdics.
 
Es caracteritzen per la concepció no dual de l’organisme.

A Barcelona existeixen consultes a metges tradicionals de Pakistan i es reben 
tractaments de fitoteràpia o homeopatia.

 

El síndrome metabòlic pot afectar d’un 18% a un 46% de la població pakista-
nesa, dades equiparables a la situació d’altres països del sud-est asiàtic. 

Es desenvolupen estudis sobre prevenció en atenció primària per crear les ba-
ses d’una estratègia nacional de programes de prevenció.

El control periòdic de les malalties metabòliques és molt poc habitual.
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Concepte 
de salut

La salut es concep com l’absència de malaltia, entesa aquesta com a 
simptomatologia visible. Les formes d’explicar-la varien en funció de:

Condicionants cultural: la visió tradicional hol·lista concep la salut 
tenint en compte l’entorn social del pacient i les seves emocions. 
Condicionants religiosos/espirituals: noció de destí no controlat per 
l’ésser humà i idea de vida terrenal “passatgera”
Condicionants socials: la cosmovisió vehicula altres tipus de concep-
tes i valors allunyats del sistema biomèdic, provinents d’institucions 
de socialització diferents de l’educació “formal”. 

La salut mental es relaciona amb el món d’ “allò no-visbile”. El 
metge tradicional és coneixedor de les causes socials o espirituals 
de la dolència i pot guiar cerimònies i rituals. 
La depressió és el trastorn mental més comú i s’entén com a signe 
d’infelicitat espiritual. 
El pacient no és actor en la teràpia sinó receptor de les indicacions 
i el tractament que doni el metge/líder espiritual. 

Tradicionalment estar prim es considera signe de debilitat i 
malaltia. 
La obesitat és sobretot femenina i urbana : la distribució de rols 
de gènere implica un major índex d’obesitat en les dones, i l’estil de 
vida urbà aguditza el sedentarisme.
Pel què fa a l’exercici físic, la manca d’hàbits en l’exercici físic és 
cultural i no religiós. Els processos d’urbanització i el canvi genera-
cional estan propiciant la “normalització” de l’exercici físic.

Comunitat pakistanesa

Gastronomia 
i dieta

Matí : Paratha, cafè, galetes, … (a vegades el guisat del dia ante-
rior es menja també a 
l’esmorzar)
Migdia: Guisat de verdures amb carn o peix, o llegums, amb arròs 
o txapati. 
Nit: Guisat de verdures, carn o peix. Amb arròs o txapati.

Cronicitat

Les persones entrevistades afirmen que sí que comparteixen i en-
tenen el concepte de cronicitat. Factors que expliquen la manca 
de seguiment de tractaments i dietes:

En general no s’entén que la malaltia es té cara que no provoqui 
símptomes. 
El sentit religiós del destí i l’acceptació de la voluntat divina. 
Dificultat per relacionar carbohidrats i glucosa. 
Poc coneixement de la diferència entre malalties.

Obesitat i 
exercici fisic
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