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Nota de premsa

L’Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona
disposa des del passat mes de març d’un Espai
Familiar Terapèutic
Es tracta d’un servei que busca ajustar, enfortir, experimentar
i pensar la vivència de la maternitat i la paternitat
Aquest nou projecte està gestionat des del Centre de
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)
Les famílies de Badalona disposen des del passat mes de març d’un nou
servei anomenat Espai Familiar Terapèutic gestionat per Institut Municipal de
Serveis

Personals

de

Badalona

(IMSP)

a

través

del

Centre

de

Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) que té per objectiu
ajustar, enfortir, experimentar i pensar la vivència de la maternitat i la
paternitat des d’una perspectiva preventiva, social i terapèutica.
Aquest nou servei va dirigit a famílies amb infants d’entre 0 i 3 anys i es
divideix en tres grups diferents:
-

Mares amb nadons de 0 a 1 any: S’ofereix a les mares un espai on
compartir l’experiència dels primers mesos de vida del seu nadó en
situacions en què estan soles i no tenen suports en el seu entorn.

-

Mares i pares amb infants d’un a 2 anys i mares i pares amb infants de
2 a 3 anys: Aquests dos grups tenen per objectiu crear un espai
relacional entre els pares i mares i els nadons per tal de reforçar els
vincles entre ells i comprendre les necessitats emocionals dels infants.
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El servei va dirigit a famílies que poden presentar dificultats o situacions
d’exclusió com per exemple: problemes amb les tasques de criança o en el
vincle entre mare/ pare i nadó, famílies en risc d’exclusió social, famílies
monoparentals, progenitors menors d’edat, malaltia mental d’un dels
progenitors, depressió postparts, nadons híper o hiporeactius, etc.
Per accedir a aquest servei les famílies han de ser derivades des dels serveis
de Salut, Educació o Serveis Socials. Un cop la sol·licitud arriba al CDIAP es
fa un procés diagnòstic per valorar la idoneïtat del servei en cada cas.
Les sessions del servei Espai Familiar Terapèutic es realitzen al mòdul de
l’escola Baldiri Reixac de Llefià un cop per setmana, tenen una durada de
dues hores i estan dirigides per dos psicòlegs i una monitora.
El CDIAP, un servei públic municipal
El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç és un servei
municipal concertat amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
especialitzat en desenvolupament infantil durant la primera infància. El
CDIAP realitza un conjunt d’intervencions dirigides als infants, a les seves
famílies i al seu entorn.
Les intervencions del CDIAP tenen per objectiu donar resposta a les
necessitats transitòries o permanent que presenten els infants amb trastorns
en el desenvolupament o que tenen risc de patir-ne.
Durant l’any 2018 el CDIAP va atendre un total de 987 nens i nenes, dels
quals un 91% eren de Badalona.
Badalona, 11 d’abril de 2019
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