
 

 

Impuls del debat municipal sobre polítiques socials 

Acord municipal sobre els sense sostre a Tarragona 

 Els grups municipals es comprometen amb la Càtedra d’Inclusió de la 

URV i amb les entitats d’ECAS a transformar el model d’acció social de la 
ciutat 

 L’acord inclou el cens de persones sense llar, la millora de la coordinació 
entre entitats i administració local i una jornada sobre sensellarisme  

 Tarragona | 21.10.2016 

Via Laietana, 54 1er 

08003 Barcelona 

www.acciosocial.org 

 

ECAS | Agència de Comunicació Social  

T. 93 268 3442 

M. 657 515 361 

 

 

 

Contacte: Jordi Collado  

ecas-tarragona@acciosocial.org 

T. 626 42 06 84 

 

 

 

nota de 

premsa 

 

 

 

Els grups municipals reunits a la taula rodona ‘Sensellarisme a Tarragona: 

assistencialisme o treball social?’, celebrada dijous a la Cooperativa Obrera 

Tarraconense s’han compromès a aportar solucions concretes a la situació de 

les persones sense sostre a Tarragona.  

La concreció són tres propostes per al 2017: la realització d'un recompte amb 

cens de persones sense llar a la ciutat de Tarragona, la promoció de la 

coordinació entre les entitats i l'administració per optimitzar els recursos que 

s'hi estan destinant, i la celebració d’una jornada sobre sensellarisme amb 

entitats i professionals del sector per impulsar un pla de ciutat que posi solució 

al fenomen. Aquest acord, entre govern i oposició, podria donar resposta als plans 

de la Unió Europea, que pretén que el 2020 cap persona dormi al carrer.  

Com a representants del govern municipal han participat en el debat la tinenta 

d'alcalde Ana Santos (PSC) i Josep Acero (PP). Per part dels grups de l'oposició hi 

han intervingut Sonia Orts (Ciutadans), Xavier Puig (ERC), Laia Estrada (CUP) i 

Arga Sentis (ICV). El regidor d’Unió, Josep Maria Prats, va declinar la invitació per 

qüestions d’agenda. Els participants han reconegut que avui encara es treballa 

des d'una perspectiva assistencialista i que cal fer una transició cap a la 

protecció de les persones a través del treball social. 

El director de la Càtedra d'Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili, Àngel 

Belzunegui, ha proposat als grups municipals la subscripció d’un Acord de Ciutat, 

un primer pas per fer de Tarragona una Ciutat Inclusiva, amb un model propi 

basat en el desenvolupament d'una mirada integradora i propostes concretes 

de treball social. El document serà redactat en primera instància entre la 

mateixa Càtedra d'Inclusió de la URV i la federació d’Entitats Catalanes d'Acció 

Social (ECAS).  

Quedarà com a repte de futur l’aplicació del model Housing First, que es basa 

en la inclusió social a partir de l’habitatge i que es desenvolupa a més de 300 

ciutats del món. Tots els partits polítics han coincidit en l'interès i la necessitat 

d'impulsar aquest model a Tarragona, tot i que de moment no s’han 

compromès amb aquesta proposta. 

La taula rodona ha estat convocada per ECAS, federació que aplega una 

quinzena d'entitats d’acció social del Camp de Tarragona. La presentació i 

la moderació ha anat a càrrec del periodista Jaume Garcia i hi ha participat també 

Francesc Valls en representació de la Càtedra d'Inclusió Social de la URV, amb una 

introducció a la temàtica i als aspectes claus de la ciutat en aquest àmbit.  

ECAS és una federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social que agrupa un centenar d’organitzacions 

sense afany de lucre que atenen 795.000 persones l’any. L’atenció directa que presten les 

organitzacions membres d’ECAS i la tasca de la pròpia federació per vertebrar el sector es 

fonamenten en voluntat de transformar la societat per fer-la més justa i igualitària. En la nostra 

tasca diària prioritzem l’atenció a col·lectius en situació o risc d’exclusió per tal que els drets de 

totes les persones es facin efectius i possibilitin l’exercici de la plena ciutadania. 


