
Des de el col.lectiu de treballadores i treballadors d’EAIA recordem a l´Ajuntament de Barcelona la 
situació en què es troben els EAIAs (Equips d´Atenció Infància i adolescència). Situació que ens 
preocupa donat que sabem que els equips estan desbordats i això implica una desatenció greu a la 
infància. Hem detectat les següents situacions que impliquen una negligència per part de 
l´ajuntament que està sobrecarregant de feina als professionals sense dotar dels medis necessaris 
per poder fer la seva tasca en condicions, situació que reverteix en l´atenció a les famílies i els 
menors.   

- Actualment hi ha ràtios molt per sobre dels 40 casos màxims que marca la cartera de 
Serveis Socials. En alguns equips els professionals referents superen els 50 casos sense 
tenir en compte aquells casos on, aquest mateix referent, fa la tasca de co-referent junt 
amb un altre professional de l´equip. La cartera de Serveis Socials parla de 10 casos en 
estudi com a màxim per referent i actualment hi ha referents que assumeixen més casos 
en estudi amb la baixada de qualitat que implica. 
 

- No es cobreixen les baixes mèdiques ni les baixes en comissió de serveis. Hi ha equips 
amb baixes sense cobrir des de fa mesos tot i que es tracten de baixes generades per 
canvis de departament. Durant els mesos que les baixes no es cobreixen les referències 
dels casos s´han de repartir entre la resta de professionals, per tal de poder atendre´ls. 
Aquest fet genera incomoditat i impaciència tant en els professionals com entre els 
usuaris. A més de la seva pròpia ràtio ja superada, els professionals han d´assumir les 
intervencions que es van derivant d´aquests casos que queden sense referent temporal 
per la no cobertura de les baixes en un temps raonable. Aquesta situació fa que en 
moltes ocasions només es pugui intervenir en els casos en situacions d’urgència, fet que 
implica treballar amb un nivell d’estrès considerable que està augmentant 
considerablement l´augment de les baixes per estrès i ansietat dintre els equips. No es 
pot donar un bon servei a la infància donat que no es pot treballar des d´una perspectiva 
més preventiva i s´ha d´intentar prioritzar dintre de la pròpia urgència aquelles 
situacions on els casos són més vulnerables donada l’edat del menor o aplicant altres 
criteris que el mateix equip ha d´aplicar amb el risc de no donar cobertura a casos greus. 
En algunes ocasions els casos només es poden entomar quan la situació és insostenible i 
no queda més remei que prendre mesures d´urgència. Això implica també que els 
educadors, que són els professionals que dintre dels equips treballen en els casos de 
millor pronòstic intentant potenciar les habilitats dels mateixos pares, i treballant 
situacions familiars recuperables estan havent d’assumir encàrrecs fora de les seves 
funcions per recolzar als equips amb baixes sense cobrir.    
  

- Impossibilitat  per part dels professionals d´atendre la ràtio que pertoca en situacions de 
reduccions de jornada, és a dir els tècnics que fan reduccions en molts equips porten la 
mateixa ràtio que els companys sense reducció.  

 



- Es tendeix a buscar una uniformitat, tendint a establir una ràtio homogènia en tots els 
territoris sense tenir en compte la realitat dels diferents territoris. Considerem des 
d’aquesta perspectiva que s´han de valorar les característiques de cada territori per tal 
de poder atendre en condicions als infants i a les seves famílies.  Els equips que fins ara 
estaven treballant dintre la ràtio estipulada es veuen desbordats havent d’assumir els 
casos derivats d´altres territoris amb més volum de casos. En comptes de reforçar els 
equips amb més càrrega de treball es tendeix a repartir els casos i això suposa dificultar 
la intervenció també a les famílies donat que han d´anar d´una punta a l´altra de la ciutat 
per ser ateses fet que implica que moltes vegades no assisteixin a les cites.  

 
- Equiparació econòmica entre tècnics, ja que realitzem les mateixes funcions i 

responsabilitats ( realització d’estudis, seguiments i referències de casos) IGUAL 
TREBALL=IGUAL SALARI.  

 
- L’especificitat de la tasca dintre dels EAIA (equip que atén a la infància en alt risc) fa que 

sigui necessari crear un perfil específic pels professionals que passin a formar part de la 
borsa d´aquest servei i que puguin rebre una formació/orientació inicial. Això evitaria la 
dificultat per trobar gent que accepti les suplències en aquest servei i garantiria un bon 
servei. La tasca d´orientació i formació en cap cas pot recaure en la resta de companys 
dels equips.  No es tracta de crear una borsa diferenciada d’EAIA respecte de Serveis 
Socials sinó d’establir mecanismes eficients de selecció que permetin gestionar millor 
aquestes borses. 
 

Per aquest motiu entre d´altres demanem una reunió dels responsables municipals amb els 
nostres representants sindicals amb la intenció de mostrar la nostra preocupació davant la 
situació en la qual es troben els equips. Aquesta situació per una banda reverteix en els 
professionals i en la seva salut i les seves condicions de treball i per altra en les famílies i els 
menors que deixen de rebre l’atenció que creiem es mereixen. 
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