“TARRAGONINES”

Immaculada Sastre Miró
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CONSELL
MUNICIPAL
DE LES DONES

N

eix el 25 de novembre de
1942 a Tortosa i mor el 23
de març de 2008 a Tarragona.
Ha estat un referent del Treball
Social.
Va cursar estudis d’Assistent
Social a l’Escola Sant Fructuós
de Tarragona entre el 1965 i el
1968.
La seva primera feina va ser al
centre de disminuïts psíquics
greus de l’Associació de Pares,
entre 1968 i 1971.
El 1969 formà part del Secretariat Gitano i va participar en l’organització de diferents assentaments on es concentraven les
persones de raça gitana: Part
Alta, llera del riu Francolí i camí
de l’ermita de la Salut.
A l’octubre de 1971 va treballar amb Pilar Conceiro, assistent social de l’Ajuntament, i
Fina Capdevilla, de Càritas, en
l’atenció als damnificats pel
desbordament del riu Francolí,
facilitant atenció d’urgència i
allotjament al preventori de la
Savinosa. Va impulsar l’estructuració provisional del barri gitano de l’Esperança, construït
l’any 1979 amb l’objectiu de
fer de pont fins a aconseguir
les condicions d’integració definitiva en pisos de protecció
social a diferents barris de la
ciutat.
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Passats els primers dies i organitzats els primers serveis
d’urgència, l’Ajuntament la va
contractar per realitzar un estudi de la població, assenyalant
necessitats i possibles alternatives per a cada família i per dur
a terme un treball comunitari
amb les famílies que restaven a
la Savinosa fins a passar a viure al barri de l’Esperança. Ella
va continuar treballant-hi fins al
desmantellament del barri per
integrar els seus veïns en pisos
de protecció social.
Immaculada Sastre va iniciar
els serveis al barri del Serrallo
de Tarragona i quan l’Ajuntament va crear l’Institut Municipal de Serveis Socials, el 1983,
va deixar el barri per exercir de
coordinadora de Serveis Socials fins al 87.
El 1987 va ser elegida regidora
independent pel PSC a l’Ajuntament de Tarragona i es va fer
càrrec de Serveis Socials i Ensenyament. Durant el seu mandat va posar en funcionament el
centre d’atenció a la dona Mitja
Lluna i el Servei d’Atenció a les
Drogodependències. El 1989,
quan el PSC perdé l’alcaldia, va
passar a l’oposició.
Va treballar en l’organització
dels Serveis Socials de la Creu
Roja fins al 1995, data en què
va retornar als serveis socials
de la Part Baixa de d’Institut
Municipal de Serveis Socials de
Tarragona, fins que es va jubilar.
Destaquen en el seu treball la
sensibilitat per la justícia, el respecte a l’ésser humà, l’assertivitat amb els usuaris, el treball en
equip, la formació permanent, el
rigor professional i la fermesa
en els seus principis per sobre
dels interessos polítics.

