2. ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
2.3 Infància, adolescència i família
2.3.1 Atenció a la infància i l’adolescència amb risc o en situació de
desemparament
Tipologia del servei i objectius
L’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) de l’Alt Penedès dona servei a
tota la comarca (inclosa Vilafranca). Està format per sis professionals: 2 educadores
socials, 2 treballadores socials, 2 psicòlogues i 1 pedagoga que alhora coordina
l’equip. És un servei delegat per la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència de la Generalitat.
Funcions:
 Recepció dels casos d'alt risc social derivats dels Serveis Socials d'Atenció
Primària, les instàncies judicials o policials o la pròpia Direcció General d'Atenció
a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).
 Diagnòstic, valoració i seguiment/tractament d’infants i adolescents i les seves
famílies des del vessant interdisciplinari.
 Emissió de les propostes tècniques i administratives en benefici dels infants i els
adolescents.
 Elaboració de plans de millora per als infants i adolescents i les seves famílies.
 Seguiment dels infants i adolescents i les seves famílies un cop aplicada la
mesura de protecció.
 Coordinació, col·laboració i suport amb altres equips i serveis intervinents.
 Assessorament als Serveis Socials d'Atenció Primària en matèria d'infància.
Dades 2021
 Casos en total: 364
 Casos d’assessorament: 37
 Casos d’estudi nous: 35
 Assessoraments tancats: 22
 Casos prioritzats: 22
 Compromisos socioeducatius: 51
 Nombre total d’intervencions: 21.523
Pressupost 2021
429.374,00 € (Contracte programa Generalitat)
Aspectes a destacar de l’any 2021
La situació de pandèmia ha fet augmentar els casos d’urgència, les intervencions i
les coordinacions.
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2. ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

2.3 Infància, adolescència i família
2.3.2 Integració en família extensa
Tipologia del servei i objectius
Promoció de l’acolliment en família extensa dels infants i adolescents que han estat
separats del nucli familiar. La família o persona acollidora ha d’estar disposada a
acollir-los i ha de complir les condicions adequades.
L’equip del Servei d’Integració en Família Extensa (SIFE) desenvolupa a l’Alt
Penedès el projecte “La meva família m’acull”, que té com a objectiu millorar el
suport que reben les persones acollidores (avis, oncles, germans i altres familiars) i
els infants i adolescents (nets, nebots o germans petits).
Aquest equip està format per una psicopedagoga i una treballadora social, que
s’integren en el funcionament i l’estructura de l’EAIA.
Objectiu: millorar el benestar dels infants i adolescents acollits i el de les seves
persones acollidores.
Funcions:
 Valoració, seguiment i formació de la família o de la persona acollidora.
 Diagnòstic i proposta sobre els diferents nuclis possibles per a l’acolliment.
 Seguiment de la mesura d’acolliment.

Dades 2021






Infants atesos: 43
Famílies ateses: 36
Famílies noves: 11
Casos en estudi nous: 9
Nombre total d’intervencions: 1.943

Pressupost 2021
Inclòs al pressupost EAIA 2021 (Contracte programa Generalitat de Catalunya)

Aspectes a destacar de l’any 2021
Per causa de la pandèmia de la covid, no es van fer reunions presencials amb els
grups familiars; a canvi, es va intensificar l’atenció individualitzada a les famílies i els
menors via telemàtica.
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2. ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

2.3 Infància, adolescència i família
2.3.3 Punt de trobada
Tipologia del servei i objectius
Alternativa d’intervenció temporal, realitzada en un espai neutral i acollidor (sala de
la Creu Roja a Vilafranca), on es produeix la trobada dels membres de la família en
crisi, que són atesos per un equip multidisciplinar amb formació en mediació i
intervenció familiar, per facilitar la relació paterno-filial i garantir la seguretat i el
benestar del menor i de la mare o el pare vulnerables.
Finançat pel CCAP, l’Ajuntament de Vilafranca i Creu Roja.
Objectiu: garantir als menors l’oportunitat d’exercir el dret a veure i relacionar-se
amb els seus progenitors i/o familiars, més enllà de quina sigui la relació entre els
adults.

Dades 2021
Es van atendre 9 infants (2 derivats per l’EAIA i 7 derivats pel Jutjat)

Pressupost 2021
8.500 € - Recursos propis

Aspectes a destacar de l’any 2021
La pandèmia va fer disminuir el nombre de casos derivats al Punt de trobada perquè
aquest servei necessita ser presencial.
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2. ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

2.3 Infància, adolescència i família
2.3.4 Atenció psicològica infantil en casos de violència masclista
Tipologia del servei i objectius
Espai terapèutic i d’assessorament familiar adreçat als infants que es troben en
situació de vulnerabilitat i fragilitat psicològiques, que poden afectar el correcte
desenvolupament de les seves habilitats intel·lectuals, afectives i socials.
Objectiu: millorar el desenvolupament dels infants cap a l’edat adulta.

Dades 2021



Expedients oberts: 36
Intervencions: 346

Pressupost 2021
4.315 € - Diputació de Barcelona

Aspectes a destacar de l’any 2021
Va ser un any complex quant a les intervencions realitzades des del servei, ja que la
pandèmia va condicionar les atencions presencials. Per les seves característiques,
és recomanable que el servei sigui presencial, sobretot en funció de l’edat dels
infants que s’atenen.

Dibuix fet per un infant de 5 anys atès al servei.
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