XARXA D’ATENCIÓ INTEGRAL A LES
PERSONES SENSE LLAR DE
TARRAGONA

Objectius de la XAIPSLLT 2019-2020

DEFINICIÓ DE LA XAIPSLLT:
La Xarxa d’Atenció Integral a les Persones Sense Llar de Tarragona, es va constituir al setembre
del 2017, amb la finalitat de crear un marc d’actuació comú entre entitats i/o organitzacions, que
treballen amb les persones sense llar en el procés de recuperació de la màxima autonomia
personal.
Així mateix, pretén contribuir i millorar la capacitat de resposta dels serveis i recursos garantits i
reforçant les capacitats globals de la ciutat per atendre de forma integral les situacions de les
persones sense llar.

OBJECTIUS GENERALS I TRANSVERSALS DE LA XAIPSLLT:
OBJECTIUS GENERAL

-

Enfortir el treball en xarxa afavorint l’intercanvi
d’informació entre els diversos recursos i serveis
que treballen a la ciutat vers les persones sense
llar.

-

Actuar de manera conjunta i coordinada a través
d’accions, projectes, nous serveis i/o recurs per a
persones sense llar.

OBJECTIUS TRANSVERSALS
1.- Produir i transferir coneixement sobre la situació de
sense llar a l’àmbit local.
2.- Sensibilitzar del fenomen del sense llar a la ciutat de
Tarragona.
3.- Definir nous recursos i serveis per a persones sense llar.
4.- Replantejar i implementar noves formes d’allotjament.
5.- Establir una coordinació més eficient entre els diversos
recursos.
6.- Establir protocols d’actuacions que facilitin la derivació i
l’accés als recursos de sense llar a la ciutat.
7.- Impulsar un model d’atenció integral sociosanitària per a
persones sense llar.
8.- Crear un espai per compartir casos i definir intervencions
integrals per a persones sense llar.

ESTRUCTURA I ORGANTIZACIÓ DE LA XAIPSLLT:
L’any 2018, la XAIPSLL disposava d’una secretària tècnica integrada per l’Antònia Garcia,
Jessica Cantos i el Jordi Collado i 5 comissions de treball: comissió de diagnosi i coneixement,
comissió de sensibilització i comunicació, comissió d’allotjament i recursos, comissió de
coordinació entre serveis, salut i altres i comissió d’atenció i coordinació de casos a nivell
sociosanitari a persones sense llar, representades per 22 membres i participants de
l’administració i entitats socials.

L’any 2019 es decideix que la XAIPSLL passarà de treballar de forma anual a bianual. Disposarà
d’una secretària tècnica integrada per la Sandra Arnal, Jessica Cantos i el Jordi Collado i 4
comissions de treball: comissió de coneixement, comissió de recursos i serveis, comissió de
visibilització, comissió de treball en xarxa i model d’atenció i comissió d’atenció representades
per participants de l’administració i entitats socials. Hi ha previsió de fer un seguiment continuat i
un plenari a final d’any.

FITXA DE LA SECRETÀRIA TÈCNICA:
GRUP DE TREBALL
OBJECTIUS

SECRETÀRIA TÈCNICA
Els objectius principals són:
-

COMPOSICIÓ

-

Realitzar el seguiment de totes les comissions i accions/ projectes existents de
la XAIPSLLT.
Preparació de les reunions de XAIPSLLT
Respondre a demandes que arriben a la XAIPSLLT
Donar coherència a totes les accions que es porten a terme entre les diverses
comissions,
Encarregar-se d’enviar de manera unificada i periòdica tota la informació
relacionada amb la XAIPSLLT
.
Sandra Arnal (IMSST)
Jessica Cantos (PLISCT)
Jordi Collado (ECAS)

FUNCIONS/ACTIVITATS

Pel període 2019-2020, la secretària tècnica es planteja treballar:
- Seguir dinamitzant la XAIPSLLT.
- Organitzar i garantir el bon funcionament de la XAIPSLLT.
- Liderar cada una de les 5 comissions de treball.
- Donar coherència a totes les accions que es porten a terme en cada una de les
comissions.
- Encarregar-se d’enviar de manera unificada i periòdica tota la informació
relacionada amb la XAIPSLLT

FUNCIONAMENT

La secretària tècnica funcionarà a demanda de les necessitats que s’estableixin per
garantir el bon funcionament de la XAIPSLLT.
La seu de l’IMSST serà el lloc per fer les reunions de la XAIPSLLT.

TÈCNIC RESPONSABLE DE LA
COMISSIÓ

Tots els membres

FITXA DE LA COMISSIÓ DE CONEIXEMENT DEL FENOMEN SENSE
LLAR
GRUP DE TREBALL
OBJECTIUS

COMPOSICIÓ

FUNCIONS/ACTIVITATS

COMISSIÓ DE DIAGNOSI I CONEIXEMENT
Els objectius principals són:
-

Produir i transferir coneixement sobre la situació de sense llar a l’àmbit local.
Impulsar, planificar i organització l’acció del recompte 2019
Impulsar, planificar i organització l’acció del recompte cens 2019
Elaborar el catàleg en format reduït
Treballar sobre indicadors compartits vers el sensellarisme.

-

Omar Charif Kassem (Creu Roja)
Marc Badia ( Fundació formació i treball)
Manel Vázquez i/o Jordi Martí (Guàrdia Urbana)
Núria Lambea ( Catèdra UNESCO d’habitatge de la Rovira i Virgili )
Jordi Collado ( ECAS)
Jessica Cantos (IMSST)

Per aquest any 2019, aquesta comissió es planteja treballar:
-

FUNCIONAMENT

TÈCNIC RESPONSABLE DE LA
COMISSIÓ

Recompte de les persones en situació de sense sostre 2019
Cens de les persones en situació de sense sostre 2019
Catàleg format reduït.
Definir bateria d’indicadors compartida entre administració i entitats.

Aquesta comissió, decideix fer un treball més intensiu durant el primer trimestre de l’any.
Es prioritza treballar: organització recompte i cens catàleg de serveis.
En el segon semestre, es treballarà per acabar el catàleg en format reduït
Es continuarà treballant en una proposta d’indicadors compartits entre tots els serveis i
entitats per poder fer un informe de la situació del sense llar a la ciutat de Tarragona.

La persona que liderarà aquesta comissió és la Jessica Cantos, membre de la secretària
tècnica de la Xarxa Integral d’atenció a les persones sense llar.

FITXA DE LA COMISSIÓ DE VISIBILITZACIÓ
GRUP DE TREBALL

COMISSIÓ DE VISIBILITZACIÓ
Aquesta comissió formada per diferents entitats de la xarxa té per objectius:

DESCRIPCIÓ

COMPOSICIÓ

-

Visibilitzar el la xarxa i, especialment, el fenomen del sensellarisme a
Tarragona.
Interlocutar amb altres entitats, mitjans de comunicació i institucions
Millorar la coordinació de les accions comunicatives vers el sensellarisme
Montse (Associació Pax Mundo)
Noelia (Càritas)
Valentín (ADRA)
Emiliano (PASS)
Marta (INTRESS)
Sandra (IMSST)
Jordi (ECAS)

-

Per aquest 2019 ens plantegem:
Jornada Convivim
Ús aplicació Arrels
Pla de formació
2 accions de carrer i/o amb altres entitats

1.
2.
3.
4.

Per ordre de prioritat:
Aconseguir implicació política
Generar una estratègia de comunicació pròpia de la xarxa
Desenvolupar crítica sobre les causes del fenomen
Visibilitzar internament les entitats i els professional

ACTIVITATS

DESAFIAMENTS

FUNCIONAMENT

TÈCNIC RESPONSABLE DE LA
COMISSIÓ

Trobades mensuals que s’autoconvoquen en cada trobada

La persona que coordina la comissió és en Jordi Collado, membre de la secretaria
tècnica de la Xarxa Integral d’atenció a les persones sense llar en representació d’ECAS

FITXA DE LA COMISSIÓ DE RECURSOS I SERVEIS
GRUP DE TREBALL
DESCRIPCIÓ

COMISSIÓ DE RECURSOS I SERVEIS
Els objectius principals són:
-

COMPOSICIÓ

FUNCIONS/ACTIVITATS

-

Definir nous recursos i serveis per a persones sense llar.
Replantejar i implementar noves formes d’allotjament.

Caritas. Noelia Echenique
Creu Roja. Agatha Virgili
Formació i Treball. Marta Boronat
Hospital Santa Tecla. Simón Sas
INTRESS. Marta Andreu
Joventut i Vida. Encarnación Quílez
PASS. Alicia Tudela
Pis Permisos. Fundació pel suport social i solidari. Viviana Soler
Regió sanitària camp de Tarragona. Mila Ortiz

Pel període 2019-2020, aquesta comissió es planteja treballar:
-

Impulsar un nou model de centre de dia per a persones sense llar al centre de
la ciutat.
Revisió de les necessitats de la manca d’habitatge i la seva tipologia a la ciutat.
Prioritzar: taquilles i dutxes a la ciutat de Tarragona..

FUNCIONAMENT

Reunions mensuals-bimensuals.

TÈCNIC RESPONSABLE DE LA
COMISSIÓ

La persona que liderarà aquesta comissió és la Sandra Arnal, membre de la secretària
tècnica de la Xarxa Integral d’atenció a les persones sense llar.

FITXA DE LA COMISSIÓ TREBALL EN XARXA I MODEL D’ATENCIÓ
GRUP DE TREBALL
DESCRIPCIÓ

COMPOSICIÓ

FUNCIONS/ACTIVITATS

COMISSIÓ DE TREBALL EN XARXA I MODEL D’ATENCIÓ
Els objectius principals són:
- Establir una metodologia de treball de casos compartida.
- Establir canals de coordinació entre els diversos recursos de forma més eficient
i àgil.
- Establir protocols d’actuació consensuats que faciliti la derivació i l’accés als
recursos de sense llar a la ciutat.

-

CAP Jaume I i Tàrraco. Silvia Arroyo
CAP Muralles. Gemma Illa
Caritas. Noelia Echenique
Caritas. Laura Muñoz
Cas Tarragona. Pilar Romera
Creu Roja. Eduard Martín
Fundació Bonanit. Josep María Poveda
Guàrdia Urbana. Manuel Vázquez
Guàrdia Urbana. Jordi Martí
Hospital Joan XXIII. Manuela Vazquez
Hospital Santa Tecla Simón Sas Cruz
PASS. Alicia Tudela
Pis Permisos. Fundació pel suport social i solidari. Laura Andreu
Serveis socials penitenciaris (Departament de justícia). Mercè Martín
SEST. Conchi Ortuño
T.S Aguts de l'Institut Pere Mata . Helena Garzón
T.S Servei d'atenció de salut mental de Pere Mata. Antònia Beltran
IMSST. Antonia Garcia

Pel període 2019-2020, aquesta comissió es planteja treballar:
-

Treballar EXCELL casos compartits
Canals d’actuació consensuats

FUNCIONAMENT

Reunions mensuals. El primer dimarts de mes.

TÈCNIC RESPONSABLE DE LA
COMISSIÓ

La persona que liderarà aquesta comissió és la Sandra Arnal i Jessica Cantos, membre
de la secretària tècnica de la Xarxa Integral d’atenció a les persones sense llar.

