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Qui som?
La Xarxa Santa Tecla Sanitària i Social és una agrupació d’entitats públiques i
privades sense ànim de lucre amb concertació amb les administracions locals i
la Generalitat de Catalunya.
La Xarxa és hereva dels valors hospitalaris vius a Tarragona des de 1171. Des dels
seus orígens ha vetllat per les necessitats sanitàries i socials de les persones del
territori, apostant per un model de proximitat amb una cinquantena de centres
repartits pel Tarragonès i el Baix Penedès. Aquesta tasca és possible gràcies a
l’equip de professionals amb una gran vocació al servei de les persones.
Amb una plantilla estable de més de 2.400 professionals en els àmbits de la salut
i l’atenció social distribuïts en una cinquantena de centres (hospitals, centres

ambulatoris, consultoris mèdics, residències geriàtriques, centres de dia, centres
d’atenció especialitzada, centres especials de treball, llars d’infants, etc.), la Xarxa
cobreix diàriament la demanda assistencial d’una població de més de 150.000
persones de les comarques del Tarragonès i del Baix Penedès.

Objectius
La prestació d’atenció i assistència sanitària i social a la nostra comunitat és
inherent a la institució, així com la ferma creença en la condició humana i el
respecte per la vida i la mort en dignitat. La Xarxa Santa Tecla Sanitària i Social,
a través dels seus recursos i del seu equip humà, treballa pel manteniment de la
salut com a via per a la correcta realització de la societat i de les persones que la
conformen.
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Aquestes són les premisses centrals de totes les activitats desenvolupades per
la Xarxa de Santa Tecla, una entitat sense ànim de lucre i amb clara vocació de
servei públic, que assoleix any rere any el valor afegit del tracte humà en l’ofici
de servir els altres.
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La progressiva millora en la prestació de serveis de qualitat i la satisfacció de la
ciutadania que els percep són els dos objectius bàsics de la Xarxa Santa Tecla
Sanitària i Social.

Missió
•

Donar atenció i assistència sanitària i social a la nostra comunitat.

Visió
•
•
•
•

Una Xarxa sanitària i social, integral i integrada, amb dispositius
complementaris i de qualitat, sense ànim de lucre, respectuosa amb la
nostra història de compromís al servei dels ciutadans.
Orientant la nostra atenció a les necessitats de les persones, cercant la
qualitat I la seguretat en la assistència.
Vetllant per la motivació I el desenvolupament continu dels professionals.
Compromesos amb el coneixement científic i impulsant el
desenvolupament de la docència, la innovació i la Recerca.

Valors
•
•
•

En la condició humana, respectant la vida i la mort digna.
En el necessari manteniment de la salut, per la correcta realització de les
persones.
En l’enriquiment mutu de donar i rebre, valor afegit en l’ofici de servir als
altres.

La nostra història

Hospital
de la Seu

2005

2001
2002
2003

1993
1994

1912

1464

1171

La Xarxa de Santa Tecla està formada per diverses entitats, cadascuna de les quals té la seva pròpia història que, en alguns casos, supera els 100 anys.

Fundació Hospital de
Sant Pau i Santa Tecla
Fundació Caus
Fundació Sociosanitària i Social de Santa Tecla
Laboratori SLU
Diagnòstic per la imatge SLU
Fundació Casa Sant Josep
Fundació Estela
Fundació Estela
Aprovisionaments Santa Tecla, AIE
Neteja Santa Tecla, AIE
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Hostaleria Santa Tecla, AIE
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Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla

550è aniversari | L’Hospital de Santa Tecla, originari del S.XII
L’any 2014 la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, entitat
que dóna origen a la Xarxa de Santa Tecla, va celebrar el seu 550è
aniversari. La institució va néixer el 1464, fruit de la fusió dels dos
hospitals que hi havia a Tarragona: l’hospital de la Seu, que data
de 1171 i que era propietat de l’Església, i l’hospital nou, que

data de 1370 i que era de titularitat de la ciutat. Per commemorar
aquesta data tan important, i amb la finalitat de posar en relleu
la història d’una de les entitats sanitàries més antigues del país,
durant tot l’any 2014 es van celebrar diferents actes per donar a
conèixer la història de l’hospital entre la gent del territori.

Com ens organitzem?
Agrupació d’Interès Econòmic
Per tal de fer una gestió més eficient, la Xarxa de Santa Tecla està
constituïda com una Agrupació d’Interès Econòmic. Aquesta forma jurídica
permet fer una gestió conjunta i centralitzada de les diferents entitats que
en formen part. Per definició, les Agrupacions d’Interès Econòmic no tenen
ànim de lucre i, per tant, no poden obtenir benefici. D’aquesta manera
queda palès l’esperit vocacional de la Xarxa de Santa Tecla que té com
a principal objectiu donar servei a les necessitats sanitàries i socials del
territori.

Gestió eficient
A més de refermar el seu compromís amb el benestar de les persones, la
forma jurídica d’Agrupació d’Interès Econòmic permet la Xarxa Santa Tecla
realitzar una millor gestió dels recursos públics per oferir els serveis que
també són públics. Els principals avantatges d’aquesta forma jurídica són:

Simplificar l’estructura
Aquesta agrupació permet centralitzar totes les àrees de gestió de totes
les entitats que en formen part. Per tant, la Xarxa té una única gerència,
un únic departament de recursos humans, un únic departament de
comptabilitat... en comptes d’haver de duplicar estructura per cada una de
les entitats.
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La flexibilitat
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Tenir una estructura comú també permet prendre decisions més
ràpidament, fet que la converteix en una organització més flexible a l’hora
d’adaptar-se als canvis.

L’estalvi econòmic
Tot això es tradueix en un estalvi econòmic que permet fer una gestió
més eficient dels recursos públics i, per tant, oferir més serveis als nostres
usuaris amb menys cost per a les nostres administracions.

Esquema organitzatiu
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
Especialitzada

Primària

XARXA
SANITÀRIA
I SOCIAL
DE SANTA
TECLA

Sociosanitària

ASSISTÈNCIA SOCIAL
Infància
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Serveis a la Comunitat
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Diversitat Funcional

Gent Gran

Entitats
• serveis sanitaris
FUNDACIÓ HOSPITAL
(HOSPITALS A TARRAGONA I EL VENDRELL)

Dedicada a l’àmbit de l’atenció sanitària especialitzada d’aguts. És
una fundació sense ànim de lucre sota el protectorat de la Generalitat de
Catalunya. Té els seus orígens en el segle XII i des de llavors ha donat servei
als ciutadans de Tarragona, especialment a aquells sense altre recurs que la
beneficència. Forma part de la XHUP (Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública
de Catalunya).

FUNDACIÓ CAUS (ÀREES BÀSIQUES DE SALUT)

Dedicada a l’àmbit de l’atenció sanitària primària comunitària. És una
fundació sense ànim de lucre sota el protectorat de la Generalitat de
Catalunya. Neix com a diversificació de la tasca assistencial de la Fundació
Hospital. Incorpora la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia, i
l’assistència sanitària i comunitària.

FUNDACIÓ SOCIOSANITÀRIA I SOCIAL SANTA TECLA

Dedicada a l’àmbit de l’atenció sociosanitària i social. És una fundació,
sense ànim de lucre sota el protectorat de la Generalitat de Catalunya. Neix
com a diversificació de la tasca assistencial de la Fundació Hospital. En
l’àmbit sociosanitari dedicat a l’assistència en cures pal·liatives de malalts
terminals, convalescència de mitja i llarga durada, rehabilitació... i a
l’atenció a les dependències de la població geriàtrica i disminuïda.
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CONSORCI SERVEIS DE LA SALUT
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Participació i governança territorial Tarragonès i Baix Penedès. Format per la
Fundació Hospital, els Consells Comarcals del Tarragonès i del Baix Penedès,
els Ajuntaments de Tarragona i del Vendrell, les Fundació Sociosanitària i
Social, i la Fundació CAUs.

DIAGNÒSTIC PER A LA IMATGE

Unifica tota la demanda de diagnòstic per la imatge: radiologia, ecografia,
ressonància nuclear magnètica, medicina nuclear...

Laboratori

Centralitza del processament de les mostres sanguínies per les anàlisis
clíniques.

Entitats
• serveis SOCIALS
Fundació Sociosanitària i Social de Santa Tecla

És una fundació , sense ànim de lucre sota el protectorat de la Generalitat
de Catalunya. Neix com a diversificació de la tasca assistencial de la
Fundació Hospital. Incorpora el Centre especial de treball (Bugaderia), el
Centre d’acolliment residencial i el SAD (Servei d’Atenció Domiciliària).

Fundació Casa Sant Josep

Activitats d’atenció a infants i adolescents en risc d’exclusió social.
És una fundació , sense ànim de lucre sota el protectorat de la Generalitat
de Catalunya. La Fundació integra els serveis de centre residencial d’acció
educativa (CRAE) el servei d’acolliment familiar pre-adoptiu, el centre
d’acolliments familiars i el servei d’integració en família extensa.

Consorci Atenció Dependències

La finalitat del Consorci es la de realitzar actuació específica dirigida al
diagnòstic, la valoració, el tractament, el suport i la rehabilitació dels
dèficits socials de les persones pertanyents a col·lectius de la població
caracteritzats per la singularitat de les seves necessitats.
Format per la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, els Consells
Comarcals de Tarragonès i del Baix Penedès, els Ajuntaments de Tarragona
i del Vendrell, la Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla i la Fundació
Centres Assistencials i d’Urgències de Tarragona.
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Fundació Estela
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És una fundació , sense ànim de lucre sota el protectorat de la Generalitat
de Catalunya. Són finalitats de la Fundació la protecció dels discapacitats
intel·lectuals, la seva promoció personal i la millora de la seva
integració social i la seva tutela judicial. Gestiona una escola d’educació
especial, una llar residència, un servei de teràpia ocupacional i un servei
ocupacional d’inserció.

Entitats
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• serveis DE SUPORT
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Xarxa Santa Tecla, AIE

Gestoria. Dedicada a la gestió administrativa,
econòmic-financera i als recursos humans, de
totes les entitats agrupades a la Xarxa Santa Tecla
Sanitària i Social.

Aprovisionaments, AIE

Logística i manteniment. Incorpora: Serveis
logístics, manteniment informàtica i
administratius, transversals a tota la Xarxa Santa
Tecla Sanitària i Social.

Neteja, AIE

El personal del servei és responsable de la neteja
interior i exterior de tot els centres de la Xarxa.

Hosteleria, AIE

Es dedica a la restauració. Gestiona una cuina
central i les cuines de tots els centres de la Xarxa
Santa Tecla Sanitària i Social.

GECEMTA, SL

Es dedica a l’administració del cementiri de
Tarragona.
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Equip humà
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Xarxa Santa Tecla Sanitària i Social compta amb una plantilla estable de
més de 2.400 persones de perfils professionals ben diferenciats com ara
facultatius i diplomats, tècnics, personal auxiliar, administratius i personal
de suport i serveis generals. L’equip humà de la Xarxa de Santa Tecla és
multidisciplinari i està integrat per un 80% de dones i un 20% d’homes.
Les persones són el pilar bàsic de l’activitat de la Xarxa Santa Tecla
Sanitària i Social. És per això que la institució, a través del departament de
Recursos Humans, disposa d’un pla de formació bianual propi, a l’abast
de tots els perfils professionals. Durant l’any 2014 es van dur a terme
104 accions formatives que van representar un total de 1.017 hores. El
conjunt d’actuacions va rebre una valoració de 3,4 punts sobre 4 per part
dels professionals de la Xarxa de Santa Tecla. Aquesta política de formació
continuada s’ha revelat com una de les claus per atraure talent i retenir els
millors professionals a la institució.

A la Xarxa Santa Tecla treballem
més de 2.400 professionals empesos
per la vocació d’ajudar a les persones.
Ens esforcem dia a dia per donar
servei als usuaris vetllant pel seu
benestar social i de salut.

Organigrama funcional
GERÈNCIA

Direcció estratègica

SERVEIS SANITARIS

Gestió Clínica

Francesc Pujol

Francesc Pujol
Infermeria
Sílvia Ferrer

Direcció operativa / coordinació

•
•
•
•

Atenció Especialitzada
Atenció Primària
Atenció Sociosanitaria
Serveis Centrals

•
•
•
•
•

Infància
Gent Gran
Atenció a la diversitat
Serveis a la Comunitat
Ensenyament

•
•

Divisió Econòmica
Divisió RR.LL i RR.HH

•
•
•
•
•

Serveis Tècnis i Logística
Serveis de Neteja
Serveis d’Alimentació
Serveis de Bugaderia
Sistemes d’Informació

Gestió Pacients
Josep Mercadé

XARXA
SANITÀRIA
I SOCIAL
DE SANTA
TECLA

SERVEIS SOCIALS

Àrea Social

Joan M. Adserà

Carmen Juárez
Àrea Sanitària
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Director
General:
Joan Maria
Adserà
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Núria Flavià

SERVEIS DE SUPORT

Gestoria Xarxa

Jordi Cañellas

Jordi Cañellas
Serveis Generals
Jordi Cañellas

ANÀLISI INTEGRAL
DE GESTIÓ I QUALITAT
Xavier Singla

Què fem?
Atenció sanitària
ESPECIALITZADA
•
Altes hospitalàries anuals: 19.500
•
Urgències ateses anuals: 132.000
•
Intervencions quirúrgiques anuals: 17.000
•
Naixements anuals: 1.650
•
Visites consulta externa anuals: 300.000
PRIMÀRIA
•
Atenció continuada anual: 133.000
•
Visites anuals: 630.000
•
Total visites anuals ateses: 763.000
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Atenció sociosanitària
•
Estades internament sociosanitari: 46.926
•
Altes Subaguts: 523
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Atenció social
GENT GRAN
•
Places residencials: 240
•
Places centres de dia: 64
ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
•
Total usuaris/es anuals: 810
•
Hores anuals de servei: 134.582
DIVERSITAT FUNCIONAL
•
Places Escola Estela: 78
•
Serveis Inserció Sociolaboral: 83
•
Places Centre Especial de Treball: 45
•
Places Llar Residència Estela: 32
INFÀNCIA
•
Places CRAE Casa Sant Josep: 40
•
Places Casa d’Infants: 12
•
Valoracions anuals preadoptius: 44
•
Valoracions anuals CAF: 70
•
Valoracions anuals SIFE: 75
•
Casos anuals atesos CDIAP: 140
ENSENYAMENT
INFÀNCIA
•
Places llars d’infants: 189

Amb qui treballem?
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Amb qui col·laborem?
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Suports i patrocinis

Mèrits i reconeixements
Com a resultat de la nostra política de qualitat, la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla ha rebut en els últim anys els següents reconeixements:

Creu de Sant Jordi | 2015
Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla
Medalla i Placa Josep Trueta | 2015
Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla
Medalla Ciutat de Tarragona | 2012
Fundació Casa Sant Josep
Diploma al Mèrit Cívic | 2016
Fundació Estela
Premi TOP 20 a la millor Gestió per Àrea Clínica | 2011 i 2012
Àrea Sistema Nerviós i Neurologia. Hospital de Santa Tecla
Premi TOP 20 a la millor Gestió Hospitalària Global | 2010, 2011 i 2012
Hospital de Santa Tecla
Premi TOP 20 a la millor Gestió per Àrea Clínica | 2010
Àrea Atenció a la Dona. Hospital Santa Tecla
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98,3% d’acompliment en l’Acreditació d’Atenció Primària | 2016
6 Àrees Bàsiques de Salut: ABS Tarragona IV, ABS Vila-seca, ABS Torredembarra, ABS Vendrell, ABS Calafell i ABS Arboç
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98,99% d’acompliment en l’Acreditació d’Hospital d’Aguts del Departament de Salut | 2015
Hospital Santa Tecla
98,27% d’acompliment en l’Acreditació d’Hospital d’Aguts del Departament de Salut | 2015
Hospital del Vendrell

Atenció Sanitària

On estem?
TARRAGONÈS

CAP ARBORÇ

3 Àrees Bàsiques de Salut (ABS)
3 CAPs i 11 consultoris mèdics
Població assignada: 77.800

CAP CALAFELL
HOSPITAL DEL
VENDRELL

CAP VILA-SECA
CAP TORREDEMBARRA

CAP VENDRELL

COMPLEX SANTA TECLA LLEVANT
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CAP TARRAGONA IV
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HOSPITAL SANT PAU
I SANTA TECLA

BAIX PENEDÈS
3 Àrees Bàsiques de Salut (ABS)
3 CAPs i 10 consultoris mèdics
Població assignada: 83.000

Estructura sanitària
ESPECIALITZADA
Tarragonès

•
Hospital Santa Tecla · Rambla Vella
182 llits
6 consultes
8 sales d’operacions
27 boxs d’urgències
•
Hospital Santa Tecla. Complex Llevant
37 consultes
4 sales d’operacions
18 hospital de dia

Baix Penedès

•
Hospital del Vendrell
100 llits
22 consultes
6 sales d’operacions
19 boxs d’urgències

SOCIOSANITÀRIA
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•
Sociosanitari Llevant Tarragona
36 places
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PRIMÀRIA

•
ABS Tarragona IV
CAP Tarragona IV
Consultori El Catllar
•
ABS Vila-seca
CAP Vila-seca
Consultori La Pineda
Consultori La Plana
•
ABS Torredembarra
CAP Torredembarra
Consultori Altafulla
Consultori Bonastre
Consultori Creixell
Consultori La Nou de Gaià
Consultori La Pobla de Montornès
Consultori La Riera
Consultori Roda de Berà
Consultori Salomó
Consultori Vespella
•
ABS Vendrell
CAP Vendrell
Consultori Albinyana
Consultori Bellvei
Consultori Comarruga
Consultori La Bisbal
Consultori Santa Oliva
Consultori Pla de Manlleu
Consultori Les Peces
•
ABS Calafell
CAP Calafell
Consultori Segur de Calafell
•
ABS Arboç
CAP Arboç
Consultori Sant Jaume dels Domenys
Consultori Banyeres
Consultori Llorenç

Atenció sanitària. Dades 2015
L’atenció sanitària de la Xarxa Santa Tecla
Sanitària i Social es desenvolupa en els tres
àmbits assistencials: primària, especialitzada
i sociosanitària i ofereix atenció a un total
de 153.772 persones de les dues comarques
de les quals n’és referent: el Tarragonès i el
Baix Penedès. L’atenció especialitzada està
distribuïda entre els dos centres hospitalaris de
referència, a Tarragona i al Vendrell.

Sociosanitària

Primària

Activitat de la
consulta externa:

174.872

40.000

840.000

hospitalitzacions

assistències a CAPs
i consultoris

127.929

estades a
l’hospital de dia

al Baix Penedès
Altes hospitalàries:
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Seguint les directrius del Pla de Salut impulsat
pel Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, la Xarxa de Santa Tecla coordina
l’atenció al pacient crònic des dels tres àmbits
assistencials, amb l’objectiu d’implementar
iniciatives que permeten millorar la qualitat de
vida de les persones amb malalties cròniques.

Especialitzada

al Tarragonès
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Tota l’ activitat sanitària i sociosanitària se
centra en la persona, considerada com a eix del
nostre sistema, per la qual cosa la utilització
de la història clínica única informatitzada com
a eina de treball ens permet donar continuïtat
a l’assistència de les persones que necessiten
atenció en qualsevol d’aquests àmbits.

12.000

a Tarragona

7.500

al Vendrell

4.809

17.111

assistències
a domicili

Atenció especialitzada
Per resoldre els problemes sanitaris de major
complexitat que superen les possibilitats de
l’atenció primària, així com les urgències i les
emergències. És un treball multidisciplinar format
per professionals especialistes hospitalaris. Els
seus objectius són el diagnòstic, tractament i
rehabilitació de les malalties complexes. Tenen com
a equipaments bàsics els hospitals, les consultes
externes, serveis d’urgències i de diagnòstic.

SERVEIS
Especialitats mèdiques

Al·lèrgia
Aparell digestiu
Anestesiologia i Reanimació
Cardiologia
Dermatologia
Endocrinologia
Hematologia i Hemoteràpia
Medicina de l’esport

Medicina interna
Nefrologia
Neurologia
Oncologia mèdica
Pediatria
Pneumologia
Reumatologia
Unitat de Cures Intensives
Urgències

A Tarragona:
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Hospital Sant Pau i Santa Tecla
Rambla Vella
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171 | Llits intervenció convencional
9 | Llits UCI
5 | Quiròfans de cirugia major
1 | Quiròfans de parts
2 | Sales de cirugia menor
1 | Sala de parts
3 | Places de dilatació obstetrícia

Complex Santa Tecla Llevant
Vall de l’Arrabassada

17 | Boxos urgències
6 | Llits observació urgències
2 | Consultes de triatge d’urgències
6 | Despatxos de consulta externa
3 | Gabinets d’exploració
0 | Places d’hospital de dia
4 | Bressols de neonatologia

34 | Despatxos de consulta externa
2 | Quiròfans cirugia major
2 | Quiròfans cirgugia menor
6 | Gabinets exploració
1 | Sales endoscòpia
12 | Places hospital de dia

Especialitats quirúrgiques

Cirugia General
Cirugia Maxil·lofacial
Cirugia Ortopèdica i Traumatologia
Cirugia Vascular
Obstetrícia i Ginecologia
Oftalmologia i optometria
Otorinolaringologia
Urologia

Atenció especialitzada
SERVEIS
Especialitats mèdiques

Al·lèrgia
Aparell digestiu
Anestesiologia i Reanimació
Cardiologia
Dermatologia
Clínica del dolor
Endocrinologia
Hepatologia i Hemoteràpia
Medicina de l’esport

Al Vendrell:
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Hospital del Vendrell
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100 | Llits intervenció convencional
0 | Llits UCI
3 | Quiròfans de cirugia major
1 | Quiròfans de parts
2 | Sales de cirugia menor
1 | Sala de parts
3 | Places de dilatació obstetrícia

16 | Boxos urgències
3 | Llits observació urgències
7 | Consultes de triatge d’urgències
22 | Despatxos de consulta externa
8 | Gabinets d’exploració
12 | Places d’hospital de dia
15 | Places cirugia major ambulatòria

Especialitats quirúrgiques
Medicina interna
Neurofisiologia
Neurologia
Oncologia
Pediatria
Pneumologia
Reumatologia
Unitat de Cures Intensives
Urgències

Cirugia General
Cirugia Maxil·lofacial
Cirugia Ortopèdica i Traumatologia
Cirugia Vascular
Obstetrícia i Ginecologia
Oftalmologia
Otorinolaringologia
Urologia

Atenció primària
L’atenció primària conforma el nivell bàsic de
l’assistència sanitària. La seva funció principal és
la promoció de la salut i la prevenció de malalties,
mitjançant activitats adreçades a les persones i a la
comunitat.
L’atenció primària de la Xarxa de Santa Tecla - Sanitària
i Social ofereix aquesta assistència sanitària a una
població assignada de 153.772 persones de les zones
del Tarragonès i del Baix Penedès, en 6 Àrees Bàsiques
de Salut, conformades per 6 Centres d’Atenció
Primària i 21 consultoris municipals.

SERVEIS

Medicina familiar i comunitària
Pediatria
Infermeria familiar i comunitària
Atenció continuada i urgent
Atenció a la Salut Sexual i reproductiva
Atenció domiciliària
Atenció a l’usuari
Programes de salut comunitària

Àrees Bàsiques de Salut (ABS)

CAP L’Arboç des de 1998
Consultori Llorenç
Consultori Banyeres
Consultori Sant Jaume dels Domenys

CAP Tarragona IV
Santa Tecla Llevant des de 2002
Consultori El Catllar

CAP Torredembarra des de 1998
Consultori d’Altafulla
Consultori de Roda de Berà
Consultori Creixell
Consultori Salomó
Consultori Bonastre
Consultori La Pobla de Montornès
Consultori La Riera
Consultori La Nou
Consultori Vespella

CAP Vendrell des de 1994
Consultori La Bisbal
Consultori Coma-ruga
Consultori Bellvei
Consultori Santa Oliva
Consultori Albinyana/Les Peces

| Atenció Sanitària

Atenció continuada 24h: Torredembarra
Atenció continuada 12h: Baix Penedès Interior
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Atenció primària
SERVEIS

Àrees Bàsiques de Salut (ABS)

Atenció continuada 24h: Calafell i Vila-seca

CAR Calafell des de 1993
Consultori Segur de Calafell

| Atenció Sanitària

RX
ECO
Medicina familiar i comunitària
Pediatria
Infermeria familiar i comunitària
Atenció a la Salut Sexual i reproductiva
Atenció Domiciliària
Atenció a l’usuari
Programes de salut comunitària
Rehabilitació
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CAR Vila-seca des de 1995
Consultori La Pineda
Consultori La Plana

Atenció sociosanitària
L’atenció sociosanitària inclou bàsicament els grups
següents: persones grans, malalts crònics amb
dependència i pacients en situació terminal.
S’adreça també als malalts amb demència, a cures
pal·liatives i a l’atenció a les persones amb malaltia
crònica evolutiva i tendent a la discapacitat. Es
tracta d’un tipus d’atenció adreçada a les persones
dependents, no autosuficients a nivell funcional, i
que requereixen un ajut, vigilància o cura especial.
L’atenció sociosanitària es realitza mitjançant els
centres sociosanitaris amb recursos d’internament
destinats a persones que necessiten una atenció
de tipus geriàtrica o psicogeriàtrica. Es promou el
desenvolupament de programes d’atenció sanitària
a la gent gran que siguin flexibles, que s’adaptin a
les necessitats de la persona i del seu entorn.

A Tarragona:
Sociosanitari Santa Tecla Llevant
Superficie total constuiïda: 2.204m2

Destinat a prestar assitència a l’usuari que un cop
superada o estabilitzada la fase aguda de la seva
malaltia, necessiti contro mèdic, d’infermeria, social
i rehabilitador, de forma continuada i no pugui
rebre’l al seu domicili.
També ofereix cures pal·liatives als processos
terminals.

| Atenció Sanitària

60 | Llits totals
36 | Places subaguts i aguts
10 | Places llarga estada
14 | Places convalescència i cures pal·liatives
20 | Places hospital de dia
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Serveis sanitaris centrals
FARMACIA, LABORATORI D’ANÀLISIS CLÍNICS I LABORATORI D’ANATOMIA PATOLOGICA
Hospital Sant Pau i Santa Tecla
Hospital del Vendrell

REHABILITACIÓ

Complex Santa Tecla Llevant
Hospital del Vendrell
CAR Calafell
CAR Vila-seca
CAP Vendrell
Centre de Torredembarra

DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE

| Atenció Sanitària

Hospital Sant Pau i Santa Tecla
Hospital del Vendrell
Complex Santa Tecla Llevant
CAR Vila-seca
CAR Calafell
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Atenció Social

| Atenció Social

On estem?

2

Estructura atenció social
GENT GRAN
Residències
189 places
Residència Santa Tecla Llevant
Residència Santa Tecla Ponent / Sociosanitari
Centres de Dia
64 places
Centre de dia Constantí
Centre de dia Pobla de Mafumet
Centre de dia Residència Llevant
SERVEIS A LA COMUNITAT
Servei d’Atenció Domiciliaria
Ajuntament del Vendrell - 115 persones ateses (13.888 hores anuals)
Consell Comarcal del Baix Penedès - 21 persones ateses (4.019 hores anuals)
Ajuntament de Tarragona - 674 persones ateses (116.675 hores anuals)

| Atenció Social

DIVERSITAT FUNCIONAL
CET Santa Tecla - 45 places
Escola Estela - 78 alumnes
Llar Residència Estela - 32 usuaris/es
STO / SOI Estela - 83 usuaris/es
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INFÀNCIA
Centres residencials d’acció educativa (CRAE)
Casa Sant Josep - 40 places
Cases d’infants
Casa d’Infants Santa Tecla - 12 places
Equips de valoració
Preadoptius - 44 places
CAF - 70 places
SIFE - 75 places
Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
CDIAP Santa Tecla
Llars d’infants
Llar d’Infants Arrabassada
74 places | 5 aules
Llar d’Infants Bonavista
74 places | 5 aules
Llar d’Infants La Riera de Gaià
41 places | 3 aules

Atenció social
El vessant de l’atenció social ha anat guanyant pes
any rere any en el si de la institució, fins al punt que
la Xarxa Santa Tecla Sanitària i Social, en estreta
col·laboració amb les administracions competents,
és l’organisme tarragoní que presenta el catàleg
de serveis socials integral més important del
territori. El camp d’actuació de la Xarxa Santa
Tecla dins de l’àmbit social està especialment
adreçat a cobrir les necessitats dels col·lectius més
vulnerables: gent gran, infancia
i les persones amb diversitat funcional.

| Atenció Social

L’atenció a la gent gran es presta des de les
residències geriàtriques Santa Tecla Llevant i
Santa Tecla Ponent (Tarragona). Aquesta oferta es
complementa amb els centres de dia de Constantí
i de la Pobla de Mafumet i amb el programa de
dinamització Gent Gran Activa.
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L’atenció a la infantesa es presta des de tots els seus
vessants. En l’àmbit educatiu, la Xarxa de Santa
Tecla gestiona tres llars d’infants a Tarragona
i la Riera de Gaià. Amb el CDIAP (Centre de
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Santa
Tecla), la institució diagnostica i tracta de manera
interdisciplinària nens de 0 a 6 anys amb trastorns
del desenvolupament.
La cobertura al col·lectiu infantil en perill d’exclusió
es dóna a través de la Fundació Casa Sant Josep
i la Casa d’Infants, mitjançant una sèrie de
programes en conveni amb l’administració que
permeten trobar la millor solució per a cada cas en
totes les franges d’edat dels 0 als 18 anys.
L’atenció a les persones amb diversitat funcional
és una de les missions importants de l’àrea social

de la Xarxa de Santa Tecla. Mitjançant la gestió de
la Fundació Estela es dóna servei a les persones
amb diversitat funcional, des de la infantesa fins a
l’etapa de maduresa. S’ofereixen serveis educatius
per mitjà de l’Escola d’Educació Especial i els Serveis
d’Inserció Sociolaboral (STO/SOI) i d’habitatge amb
la Llar Residència Estela.
En l’àmbit de la inserció sociolaboral, la institució
gestiona el Centre Especial de Treball Santa Tecla
amb diverses activitats laborals per a persones amb
diversitat funcional (bugaderia industrial, serveis
generals, etc).
A través del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)
també es realitzen tasques de suport a les llars de
les persones dependents i els seus familiars a la
ciutat de Tarragona i de la comarca del Baix Penedès.

Atenció a la gent gran
A la Xarxa de Santa Tecla treballem aquest àmbit des
de tres vessants: la residència, l’atenció diürna i la
dinamització.
A les residències de gent gran de la Xarxa basem
el nostre model d’atenció a la persona. Li facilitem
un entorn adequat i adaptat a les seves necessitats
d’assistència per tal d’afavorir la seva recuperació i el
manteniment de la seva autonomia tant personal com
social.
L’atenció residencial inicia la seva activitat a l’any
2005 amb la inauguració de la Residència i Centre de
Dia Santa Tecla-Llevant al Barri de l’Arrabassada a la
ciutat de Tarragona, i posteriorment ampliem la nostra
oferta de places residencials i de places sociosanitàries
de Llarga Estada amb la obertura a l’any 2012 de la
Residència Santa Tecla Ponent, al barri tarragoní de la
Granja.

| Atenció Social

Als centres d’atenció diürna li donem una atenció
rehabilitadora i social per poder mantenir al màxim
l’autonomia dins del seu domicili habitual. Amb el
programa de dinamització Gent Gran Activa potenciem
la seva autonomia funcional i social.
L’atenció diürna iniciant la seva activitat l’any 2003
amb la gestió d’un Centre de dia geriàtric a la població
de Constantí i amb l’acord de gestió a l’any 2007 del
Centre de Dia geriàtric de La Pobla de Mafumet, donant
atenció rehabilitadora i social als seus usuaris i usuàries.

5

60 llits | Residència Santa Tecla Llevant
180 llits | Residència Sante Tecla Ponent / Sociosanitari
24 places | Centre de dia Constantí
25 places | Centre de dia la Pobla de Mafumet

Atenció als serveis socials comunitaris

| Atenció Social

A banda de la tasca realitzada per part del seu equip
de treballadors i treballadores socials dins de l’àmbit
sanitari i sociosanitari (unes 12.000 visites ateses cada
any al Tarragonès i Baix Penedès), la Xarxa de Santa
Tecla centra la seva acció pel que fa als serveis socials
comunitaris en el Servei d’Atenció a Domicili (SAD).
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Treball social

10.650

visites anuals

Es tracta d’un servei de suport per a persones
dependents, generalment gent gran i menors d’edat
amb diversitat funcional, al seu propi domicili per tal
d’acompanyar-les i assessorar-les tant a elles com el
seu entorn familiar. La gestió del servei a la ciutat de
Tarragona va iniciar-se l’any 2008. L’any 2014 es va
implantar la gestió del servei municipal a la localitat del
Vendrell (Baix Penedès), tot ampliant-se l’any 2015 amb
la gestió del servei a diversos municipis a través del
Consell Comarcal del Baix Penedès.

Les Unitats de Treball Social donen
suport als diferents àmbits assistencials:
primària, especialitzada i sociosanitària.

El SAD inclou serveis d’autonomia personal (higiene
personal, aixecar i enllitar la persona, organització
del menjar i seguiment de la medicació), servei
d’acompanyament (acompanyament i gestions
diverses, acompanyament hospitalari a residències
i centres sociosanitaris), servei d’assessorament,
informació i orientació (assessorament tècnic sobre
l’adaptació del domicili i l’ús de mitjans tècnics,
assessorament al domicili en la cura de la persona
depenent) i serveis de la llar (neteja i ordre de la casa,
rentar, planxar i repassar la roba).

810

SAD de Tarragona
i el Vendrell
persones ateses

134.000
hores/any

Diversitat funcional. Fundació Estela
L’objectiu de la Fundació Estela, entitat amb més
de 40 anys d’història a la ciutat de Tarragona, és la
promoció personal del discapacitat psíquic i la millora
de la seva integració social, destacant prioritàriament
aquelles actuacions orientades a l’educació, la formació
professional, la integració laboral i l’acolliment
residencial. De la mà de la Xarxa de Santa Tecla, a la
qual Estela es va adherir l’any 2013, la Fundació dóna
servei a les persones amb discapacitat intel·lectual des
de la infantesa fins l’etapa de maduresa. S’ofereixen
serveis educatius a traves de l’Escola d’Educació
Especial, Serveis d’Inserció Sociolaboral (STO /SOI)
i d’habitatge amb la Llar Residència Estela. L’escola
d’educació especial concertada ofereix tres etapes
educatives: Educació infantil; Ensenyament bàsic i
Transició a la vida adulta.

78

alumnes a l’escola

32

llits a la Llar Residència

73

| Atenció Social

places STO
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10

places SOI

Diversitat funcional. CET Santa Tecla
L’activitat de la Xarxa de Santa Tecla dins de l’àmbit de
la discapcitat intel·lectual es va inicar l’any 2004, amb
la posada en marxa del Centre Especial de Treball
Santa Tecla, el qual durant els darrers anys ha anat
ampliant la seva activitat.
En l’actualitat el CET Santa Tecla dóna ocupació a un
total de 45 persones amb diversitat funcional. En el
Centre Especial de Treball es desenvolupen tasques
de bugaderia industrial, amb el qual es cobreixen les
necessitats dels centres de la Xarxa de Santa Tecla i de
tercers.

Centre Especial
de Treball
CET Santa Tecla

| Atenció Social

45 treballadors
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Diversitat funcional. Fundació Estela
La Fundació Casa Sant Josep, constituïda l’any 1912
i adherida a la Xarxa de Santa Tecla l’any 2012, és
una institució històrica adreçada, en conveni amb
l’administració catalana, a tenir cura dels infants mancats
d’un entorn familiar que se’n pugui fer càrrec.
L’equip de la Casa Sant Josep desenvolupa un projecte
socioeducatiu a través de diverses línies d’actuació, com
ara el Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) -amb
capacitat per a 40 residents-, la Casa d’Infants (amb
capacitat per a 12 menors) i amb els serveis de valoració de
CAF, SIFE i Preadoptius.
L’entrada de la Fundació Casa Sant Josep dins de
l’estructura de la Xarxa de Santa Tecla ha permès projectar
la construcció d’un nou Centre Residencial d’Acció
Educativa al nucli urbà de Tarragona. En aquest nou espai,
més funcional i adaptat a les necessitats dels usuaris,
s’integraran la totalitat de serveis que en l’actualitat ofereix
la fundació.
El nou equipament entrarà en funcionament l’estiu de 2017.

40

infants al CRAE

| Atenció Social

212

9

infants en els diferents
serveis d’acolliment
familiar

12

places a la
Casa d’Infants

Diversitat funcional. CDIAP
En funcionament des de l’any 2010, el Centre de
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)
de la Xarxa de Santa Tecla ajuda els nens i nenes
de 0 a 6 anys que presenten dificultats en el seu
desenvolupament físic o neuronal.
Es tracta d’un servei concertat amb la Generalitat de
Catalunya i ha atès més de 500 infants en els seus sis
anys de funcionament. En l’actualitat, uns 140 nens
i nenes són usuaris del CDIAP en els seus diferents
camps d’actuació (transtorns motrius de la primera
infància, transtorns dels hàbits bàsics, transtorns de la
conducta, transtorns en l’aprenentatge del llenguatge,
transtorns emocionals i/o transtorns associats a
problemàtiques o canvis familiars).
Els professionals del centre (metges, psicòlegs,
educadors i treballadors socials) treballen de la mà
de les famílies, es coordinen amb la resta de recursos
assistencials de la zona i s’impliquen en la comunitat.

500 usuaris/es

| Atenció Social

des de l’any 2010

10

Ensenyament a la infància. Llars d’infants
La Xarxa de Santa Tecla gestiona un total de tres
llars d’infants municipals als termes municipals de
Tarragona i la Riera de Gaià.
El model educatiu aplicat per l’equip de professionals
dels tres centres és el conegut com a ‘pedagogia
interactiva’ (o aproximació interactiva) que consiteix
en facilitar que els infants es relacionin entre ells sense
la intervenció directa de l’adult. Està demostrat que els
intercanvis i la comunicació entre els infants tenen un
paper important en la construcció dels coneixements
i en la capacitat d’aprendre. El paper de l’educador,
però, és important per poder avançar en l’aprenentatge
i en proposar canvis en els models d’interacció dels
infants.

Llars d’infants
municipals

189 infants

| Atenció Social

de 0 a 3 anys
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