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Excma. Sra. Maria Eugènia Gay i Rosell 

Presidenta del CICAC 

 

 

Benvolguda presidenta, 

Em plau comunicar-vos la posada en funcionament d’un nou programa d’intervenció 

psicològica consistent en un procés de teràpia familiar per a l’atenció preventiva als infants 

que viuen situacions de conflicte interparental a causa de processos de divorci o separació 

contenciosos.  

Aquest programa, que us faig arribar amb aquest escrit, s’iniciarà el mes de gener de 2022, 

inicialment amb un programa pilot que tindrà lloc a la província de Barcelona i amb un màxim 

de 100 casos. Aquest projecte és fruit de la unió de professionals de l’Hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau i de la Fundació Hospital Sant Pere Claver, juntament amb l’Equip 

d’Assessorament Tècnic de Família (EATAF) de la Secretaria per a l’Administració de Justícia 

(Departament de Justícia) i de l’Institut Català de la Salut. 

Mitjançant aquest programa s’ofereix la possibilitat de realitzar un tractament psicoterapèutic 

familiar acotat en el temps, enfocat a la disminució del malestar emocional dels infants i a la 

restauració en allò que sigui possible de la funció coordinada de la parentalitat. El seu objectiu, 

per tant, és atendre les famílies que hi derivin els jutjats, amb la finalitat de potenciar les 

capacitats i habilitats parentals per fomentar la millor criança possible dels fills malgrat la 

situació de trencament familiar, per tal de recuperar una relació funcional pares/fills en 

compliment del mandat judicial. 

Els jutjats que coneguin dels processos de separació i divorci podran sol·licitar aquest recurs 

quan es compleixin els requisits tècnics que són necessaris per a una correcta i profitosa 

intervenció de l’equip corresponent, tal com es fa constar en el programa que us trameto 

adjunt. Igualment  podrà també fer derivacions cap a aquest programa l’EATAF mateix en els 

casos en què tècnicament és consideri que es tracta d’un recurs viable. 

A partir de 2023, la previsió és poder estendre el recurs a la totalitat dels partits judicials de 

Catalunya en unes condicions a nivell tècnic similars a les que, durant aquest proper any 2022, 

es duran a terme a les demarcacions judicials de la província de Barcelona. 

Esperem, doncs, que aquest nou programa sigui d’utilitat i contribueixi a la bona resolució dels 

processos judicials de separacions i divorcis posant una especial atenció en els infants que 

s’hi veuen afectats.  

 

 

Eusebi Campdepadrós i Pucurull 

Secretari per a l’Administració de Justícia 

 

Barcelona,  
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