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L’Equip d’Atenció al Menor (EAM) ofereix atenció a la salut mental dels menors i joves a partir 
dels 14 anys afectats per alguna intervenció judicial. També assessora als tècnics de justícia 

juvenil en relació a aquest tipus de problemàtica, excloent la intervenció dins dels centres 
educatius de justícia. L’EAM funciona des de l’any 1994 amb el Programa de Suport  

en Salut Mental a Justícia Juvenil en l’àmbit ambulatori, per encàrrec dels Departaments  
de Justícia i de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

A partir del 2013, l’EAM també va assumir un nou programa de col·laboració assistencial  
amb l’Equip d’Atenció a Menors Inimputables (EMI-14) de la Direcció General d’Atenció  

a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA), per oferir atenció en salut mental als menors  
d’entre 10 i 14 anys que han estat denunciats per alguna infracció. Aquests menors són  
atesos per l’EMI-14, i alhora reben l’assessorament dels professionals d’aquest servei  

en relació a aquest tipus de problemàtica.

EAM  
Equip d’Atenció al Menor
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Edats i Gènere 

Pel que fa al Programa de Suport 
en Salut Mental a Justícia Juvenil, la 
mitjana d’edat és de 17 anys: el 76% 
de les primeres visites són nois i el 
24% noies. La proporció de joves amb 
nacionalitat espanyola representa un 
69% de la població atesa, mentre 
que els immigrants derivats al servei 
baixa un 4% respecte a l’any anterior. 
Els delictes dels joves atesos que 
globalment augmenten aquest 2015 són 
els d’injúries, abús o agressió sexual, 
violència física sobre familiars i furts. 
A nivell diagnòstic, el perfil es manté 
al voltant dels tres grups principals 
de trastorns: els d’adaptació, els de 
personalitat i els de comportament i de 
les emocions.

En quant al Programa de Menors 
Inimputables, els casos atesos durant el 
2015 tenen una mitjana d’edat de 13,6 
anys, i en un 80% són de nacionalitat 
espanyola. Hi ha una alta prevalença 
dels diagnòstics de trastorn de 
comportament i de les emocions d’inici 
en la infància i l’adolescència.

Pacients i Visites

Aquest any l’EAM ha atès un total de 
310 pacients. El número de casos nous 
ha sigut de 168, el que representa un 
increment d’un 13% respecte a l’any 
anterior. Les activitats assistencials 
que més han augmentat són les 
intervencions individuals, que han 
suposat un 81% de l’activitat global.

Aquest 2015 s’han realitzat un total  
de 3.230 visites*.

EAM  
Perfil d’usuaris i xifres 

2012

2.567
2.802

Visites

3.179 3.230

2013 2014 2015

2+4+27+67+L 66%

28%

3,7% 2,3%

75%

Pacients
310

25%

15 - 18 anys
19 - 25 anys

0 - 14 anys
26 - 70 anys

*S’han comptabilitzat primeres visites, successives, interconsultes, acollides, etc.

Visites
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Valoració global

A nivell assistencial s’observen 
problemàtiques cada vegada més greus, 
en què la traumatització i les històries vitals 
amb més carències afectives i els entorns 
socials desafavorits són cada vegada més 
presents. Tot això exigeix un disseny de les 
intervencions autènticament interdisciplinars 
perquè siguin efectives. 

A més de la tasca assistencial, l’any 2015 
ha comptat amb tels següents objectius 
específics:

� Presentació del llibre “Adolescencia y 
transgresión” el 8 de febrer del 2015 a la Sala 
Mª Victòria Oliva de Cal Muns, amb una taula 
rodona amb la participació de Montse Cima, 
Alberto Lasa, José Leal i Jorge Tió, moderada 
per David Clusa.

� Canvi de coordinació al novembre de 2014, 
que s’ha anat desplegant durant l’any 2015.

� Desplegament de l’activitat assistencial de 
l’EAM a les noves dependències a Cal Muns. 
El trasllat es va fer a principis del 2015.
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Equip EAM

L’equio de l’EAM està format per un 
coordinador, un psiquiàtre i cinc psicòlegs

Fets destacats

Un membre de l’EAM i un altre del Hospital 
de Dia van participar en l’elaboració d’una 
guia sobre l’assistència en salut mental 
a l’adolescència a Europa: “Adolescent 
mental health care in Europe: state of the 
art, recommendations, and guidelines by the 
ADOCARE Network”. El document destaca 
les bones pràctiques del EAM en l’atenció en 
salut mental a l’adolescent. 

EAM 
Valoracions


