
Maltractament infantil: retorn o separació 
temporal? La valoració urgent del nucli 
familiar 

EVAMI Equip de Valoració de 
Maltractaments Infantils de Barcelona Ciutat 

  

  Irene Álvarez 
Coordinadora i Psicòloga 



• EQUIPS DE VALORACIÓ DE MALTRACTAMENTS 
INFANTILS 

• EVAMI BARCELONA CIUTAT 
• PROCEDIMENT TÈCNIC 
• ACTUACIÓ D’URGÈNCIA 
• TIPOLOGIES DE MALTRACTAMENT 
• ANÀLISI DE CASOS 
• EXPLORACIONS 
• INTERVENCIÓ AMB LA FAMÍLIA 
• PROPOSTA 

 
 
 
 

PRESENTACIÓ 



EVAMI 

EQUIPS DE VALORACIÓ DE 
MALTRACTAMENTS INFANTILS: 

 
• Creació l’any 2006 (cas Alba). 
• Gestionats per entitats del tercer sector (DGAIA). 
• Psicòlegs/logues i treballadors/res socials especialitzats/des. 
• Atenció urgent 24 h x 365 dies. 
• Actuació immediata en casos d’urgència provinents de situacions 

de maltractament detectats en l’àmbit sanitari. 
 



EVAMI BARCELONA 
CIUTAT 

EVAMI BCN CIUTAT 

 
• Gestionat per INTRESS. 
• 1 Coordinadora i psicòloga, 2 

psicòlogues i 3 treballadores 
socials. 

 

Any Expedients 
2012 71 
2013 73 
2014 78 
2015 78 
2016 81 
2017 95 
2018 89 
2019 127 
2020 99 

2021* 20 *(03/2021) 



PROCEDIMENT TÈCNIC 



ACTUACIÓ D’URGÈNCIA 



TIPOLOGIES DE MALTRACTAMENT 

M. PRENATAL 
M. FÍSIC NEGLIGÈNCIA I/O 

ABANDONAMENT 

M. PSÍQUIC O 
EMOCIONAL 

ABÚS O 
SUBMISSIÓ 

SEXUAL 

EXPLOTACIÓ 
SEXUAL 

EXPLOTACIÓ LABORAL O 
INDUCCIÓ A LA MENDICITAT 

SOTMETIMENT A 
DROGUES O FÀRMACS 

CORRUPCIÓ 



CAS M CAS N CAS O 
M. FÍSIC: 

Infant de 10 anys que acut a les 
urgències pediàtriques de 
l’hospital acompanyat pels avis i 
tieta materns.  
Presenta marques d’agressió a 
cara i orella, que assegura li ha 
produït la progenitora amb les 
mans. Alhora relata a l’equip 
mèdic haver patit altres episodis 
de violència. 

M. FÍSIC: 
Adolescent de 14 anys que es 
troba a urgències de pediatria, 
acompanyada per l’equip 
directiu de l’institut.  
Verbalitza a les professionals de 
referència violència física 
habitual per part de la 
progenitora amb un cinturó. 
 

M. FÍSIC: 
Adolescent d’11 anys atès 
d’urgència a l’hospital 
acompanyat per la tutora i 
l’educadora de l’institut, en 
expressar al centre escolar patir 
maltractament físic per part de 
la parella de la progenitora. 
Circumstància que refereix com 
quotidiana des de que compta 
amb 6-7 anys d’edat. 

Múltiples lesions equimòtiques: 
cuixa anterior dreta; cara anterior 
braç esquerre; trapezi esquerre; 
trapezi dret; regió frontal i del sí 
temporal esquerre; pavelló 
auricular esquerre; galta dreta; 
llavi superior; i frenell labial 
superior. 

Amplis hematomes purpúrics: 
zona lumbar esquerra, cuixa 
dreta i colze esquerre. La més 
gran de 14x3 cm, compatibles 
amb agressions amb cinturó. 

Exploració física: Gran 
hematoma violaci que abasta tot 
l’avantbraç esquerre i colze 
esquerre + erosions i eritemes a 
l’esquena dreta doloroses a 
palpació. 

ANÀLISI DE CASOS 



EXPLORACIONS 

INFANT/ADOLESCENT PROGENITORS FAM. EXTENSA 
(si escau) 



INTERVENCIÓ AMB LA FAMÍLIA 

• Habilitats parentals i expectatives cap als infants i 
adolescents. 

• Mètodes de disciplina i càstig. 
• Abús de drogues/alcohol. 
• Història de conducta violenta, antisocial o delictiva. 
• Història personal de maltractament/abandonament. 
• Interacció amb el menor. 
• Capacitats físiques, intel·lectuals i emocionals. 
• Capacitats associades a l’edat. 
• Entorn familiar: relació de parella, suport social, condicions de 

l’habitatge i presència d’altres figures parentals. 



 
CAS M 

 
 

 
CAS N 

 
CAS O 

PROPOSTA 

No desemparament + 
EAIA 

Desemparament + guarda 
amb família extensa 

Desemparament + ingrés 
directe a centre 



Dr. Charles Henry Kempe 
(1922-1984) 

Una persona es va apropar després d’una 
conferència seva per dir-li: 
 
- ‘Jo mai he vist un cas de maltractament 
a infants‘. 
 
- 'Sí l’has vist, però no vas adonar-te’n‘. 
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