Departament de Serveis Socials
d’Intervenció a l’Espai Públic - DSSIEP
Serveis Socials municipals d’àmbit ciutat que
intervenen a l’espai públic

Barcelona, octubre 2021

UBICACIÓ DEL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS D’INTERVENCIÓ A L’ESPAI PÚBLIC DINS
DE L’ORGANIGRAMA DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS

IMSS – Serveis Socials d’intervenció a l’Espai Públic
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ELS 4 SERVEIS QUE COMPOSEN EL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS A L’ESPAI PÚBLIC

SASSEP

SISFAM

Servei d’Atenció Social al Sensellarisme a l’Espai
Públic

Servei d'Intervenció Social de
Famílies amb Menors

SDI

SGC

Servei de Detecció i Intervenció amb infants,
adolescents i joves migrats sols

Servei de Gestió de Conflictes
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Destinataris del SASSEP

Persones soles, famílies o col·lectius, en
determinades situacions de sensellarisme. Totes
han de ser majors de 18 anys.
En situació de pernocta al carrer
sostinguda a la ciutat de Barcelona.

Alt grau de vulnerabilitat.
Manca de vinculació territorial i
inestabilitat domiciliària.
Situació de desatenció per part
de Serveis Socials Bàsics.

Definició general del SASSEP
El SASSEP és un servei social bàsic i específic de l’IMSS.

El seu àmbit d’actuació és la ciutat de Barcelona i l’aeroport
d’El Prat
Dóna atenció social i intervé amb persones adultes en
situació de sensellarisme a l’espai públic i en assentaments o
infrahabitatges amb dinàmica d’assentaments.
No és un servei d’urgències ni tampoc d’emergències, però
es pot activar per a circumstàncies excepcionals.

Prospecció, observació i tractament de la informació
L’equip d’Intervenció social fa prospecció de la ciutat
La prospecció abasta la pernocta a l’espai públic, assentaments i
infrahabitatges amb dinàmica d’assentaments.
La prospecció també pot portar a establir contacte amb persones
vinculades a dinàmiques d’exclusió social
La informació observada es recull mitjançant dispositius mòbils i
s’agrega a la base de dades
Tot aquest conjunt d’accions configura la dimensió d’Observatori del
SASSEP

METODOLOGIA D’INTERVENCIÓ DEL SASSEP
•3 fases de desestructuració: inicial, avançada, consolidada
•3 estadis d’atenció: persona observada, persona contactada, persona amb Pla de
Treball
•Intervenció centrada en acompanyament, desplegament de recursos
(alimentació, allotjament, sanitari...), assessorament jurídic, capacitació (formació)
i ajuts econòmics.
•Prospeccions i recomptes periòdics.
•Interrelació amb demandes ciutadania i agents socials i policials.
•Treball territorialitzat i per equips.
•Observatori com a element de recollida, anàlisi i tractament d’informació

ZONES D’ESPECIAL ATENCIÓ (ZEA)
Són les zones objecte d’especial atenció i seguiment.
-

Les principals problemàtiques en quan als espais són:

Les principals problemàtiques de les persones són:

-

-
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Acumulació de pertinences i
objectes
Ocupació d’edificacions
Ocupació i ús nocturn
Ocupació i ús diürn
Estat higiènic deficient
Ocupació espai públic
Queixes de la Comunitat

Consum alcohol
Consum tòxics
Problemàtica mental
Conflictivitat
Dinàmiques recuperadors de
ferralla
Indigència cronificada
Pidolaires
Problemàtica física
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LA REALITAT A LA CIUTAT DE BARCELONA







954 persones vivint al carrer a la ciutat – 122 al districte de St
Martí
865 persones vivint en Assentaments i locals ocupats en dinàmica
d’assentament- 208 al districte de St Martí en 47 espais ocupats
(27 assentaments i 20 locals). Principalment al barri de la
Verneda i la Pau, El Parc i la Llacuna de Poblenou i St Martí de
Provençals
Treball de Coordinació amb el Districte amb Taules Periòdiques
respecte la situació dels assentaments i les persones en via
pública.
Zones d’especial Atenció: Parc del Clot, Parc del Fòru, i Jardins
Miquel Martí i Pol

Moltes gràcies !!!
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