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Contacte: Anna Gonzàlez

Aclariments

l’Adolescència (EAIA):  Els EAIA són 

territorialment, que es dediquen a la 

valoració, l’actuació i l’atenció en casos 

així com al seguiment i al tractament de 

les seves famílies. L’objectiu és donar 

tècnica. 

Punt de Trobada: 

menor.

Centre d'Atenció i Seguiment a les 

Són centres 

sol·licitar tractament. També treballen 

usuari.

Descripció del cas

L’Equip d’Atenció a la Infància i 

l’Adolescència (EAIA) intervé en el cas 

d’una família formada pels pares, separats 

En el judici per maltractament es dicta una ordre d’allunyament de la 

parella, però la denúncia del pare contra la mare per abandonament 

el pare es compromet poc amb els objectius i no interioritza cap dels 

l'Ajuntament de Lleida

Cas practic`
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cal iniciar o no una intervenció da-

-

sobre els menors, atès que entren 

-

mare una informació que afecta la 

-

formació i ocultar la situació real a la 

-

-

cia) els menors.

Deliberació

-

deliberació, valora que:

• La gravetat de la malaltia del 

els nens i els fa més vulnerables. 

un costat la greu situació de sa-

no intencionada, els infringeix en 

• El fet de continuar mantenint el 

-

-

teix en la seva estabilitat emocio-

-

• -

terística essencial en les relacions 

-

—

—

-

• El bé dels menors —

més vulnerables que els adults— 

Recomanació

Considerem que en aquest cas la no 

-

faci un treball enfocat a facilitar que 

la mare sigui coneixedora de la gra-

-

-

de totes les decisions i actuacions que 

-

-

-

va» (Article 5.3 de la Llei 14/2010 dels 

l’adolescència). 

L’ERESS recomana que:

• S’estableixi una bona coordinació 

-

-

fessionals de l’àmbit social i edu-

cadors del centre que tinguin més 

tal de millorar la situació emocio-

• 

-

sional —

d’algun familiar— encaminada a 

-

es que la seva decisió genera en 

la càrrega del secret. Per tant, 

-

qui informin la mare. D’aquesta 

-

mare de la imminent situació de 

E es troben davant 
del següent 

s’ha de mantenir 

de la informació i 
ocultar la situació 
real a la mare sabent 

menors

L és una 
característica 

essencial en 
les relacions 

en determinats 
—

— 

trencament del secret 


