BOSSIER

Elsf¡llsno
sese aren
Éslícitque un menorcreixitenintunarelacióquinzenal
ambel
seupare?Unanovalleidel CodiCivilde Catalunya,
forga
controvertida
, ha reobertel debatde la custódiacompartida
les dissolucionsmatrimonials. 2OO9

ANNA AGUILAR

or es barallen i el tercer és
ñ
elquerep.Agafinuncasde
l/
divorci o separació i veuran qui
acostuma a pagan els plats trencats: els fills. Moltes vegades es
converteixen en moneda de
canvi, en motiu d'estira-i-arronsaper veure quin dels dos progenitors n'obté la guarda i custódia. "Amb qui vols anar, amb el
pare o amb lamare?", els demanem, egoistes. Davant una pregunta tan perversa, qué esperen
que contestin? No volen haver
de triar. EIs estimen a tots dos.
Molts d'ells desitgen, senseadonar-se'n, una custddia compaftida, sumant-se al malestar
d'uns quants pares (homes) que
han hagut d'esperar fins al 2010
perqué la llei els reconegui el
dret a exercir de pares.
El 14 de juliol passat es va
aprovar lallei25120LO que modifica el llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la personai la família. Entre altres canó . PRESTI0A ¡ D¡r
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vis n'hi ha un, sobre els efectes
de la nul.litat del matrimoni, el
divorci i la separació judicial (capítol III), que parla de les responsabilitats dels progenitors vers
els fills. Segons la nova llei,
aquestes mantenen el cardrcter
compartit i, en la mesura que sigui possible,s'han d'exercir conjuntament. En cap cas, perd,
s'utilitza el terme cuslódiacompartida. <Hem trencat el concepte maniqueu de la custddia -un
guanya/ I'altre perd-, per introduir-neun altre de més modern i
contrastat en altres paisos, com
és el de la responsabilitat parental compartidar, diu Salvador
Mild, diputatd'IC-V.
A Catalunya fins ara ja es podia demanar Ia guarda i custddia
compartida, perd el cert és que
no n'hi ha tradició. A partir de
1995, amb la modificació del
Codi Civil, en cas que el procediment no fos contenciós, sinó
que existís un conveni (mutu
acord entre els pares) es va co-

Un nen retalla.amb
tristor, el qui en una
simbólicafamíliade
paper, seria el pare.
Encaraque els
progenitors es
divorciin entre ells, els
fills no volen perdre el
seu pare i la seva
mare. / FOTOLIA
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Manifestacióa favor de la custddiacompartida,el novembre de 2008 a Barcelona./ ANDREUPUIC

mengar a permetre que el fill pogués estarquinze dies amb el pare i quinze, amb la mare. De llavors enEá,perd, molts pocs convenis han sol.licitat la guarda i
custódia compartida, a vegades
per simple desconeixement i altres per comoditat d'alguns homes. .No va ser fins I'any 2OO32004 que se'n van anar donant
de forma excepcional, i encara
ara no és, ni de bon tros, I'habitu al. Sie t I leg eixesv in t c onv enir ,
potser te la demanen en un>,
a pu nla un a jutg es s aque pr ef ereix mantenir-se en l'anonimat.
Des del Servei d'Assessorament
: ,,_ , .
Técnic en I'Ambit de la Familia
(SATAF),especialitzat en I'assessorament judicial i en els ámbits
de família i infdncia, ho han
quantificat. Segons un estudi
que va publicar el novembre passat, fins I' any 2006,les peticions
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judicials de custddia compartida
encara eren mínimes, un 15,lo/o.

A favor de la mare

*
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Ei més freqüent, a dia d'avui,
continua sent que 1a guarda i
custddia sigui per a 1amare. Un
punt que con[irmen Ia maioria
d'advocats de famílla, com Antoni Vidal: "EI món jurídic, que
és molt antiquat i conservador,
fins a 1areforma del Codi Civil de
1995, assignavade manera gaireb é a u t o m á t i c a i m aj o r i l á r i a , e n
:un9}ok dels casos,la custódia a
les mares, i més si hi havia fills de
7, B o 9 anys>.Una realitat que ha
perviscut (tot i que el régim de visitesper als paress'hagi anat ampliant) i que no ha passat desapercebuda a entitats com l'Associació Catalana de ParesSeparats (Acapase).El seu president,
Angel Antón, esqueixa del greu-

ge que pateixen: "Es pressuposa
que la dona, pe1sol fet de ser dona i haver parit, ia ésbona mare,
perfecta, quan els homes sempre
hem d'estardemostrant que som
bons pares i que ens preocupem
pelsnostresfil1s".
Continuar donant la guarda i
custddia de manera preferent a la
mare, perd, per a algunes persones ésun caramel enverinat, una
manera de discriminar la dor-r¿
en una societat prou masclista.
atorgant el rr'.
"Se'ls continua
d'assistent i cuidadora dels fi: '
c o m s i n om é s e l l e sp o g u e ssi n: '
nir-ne cura", comenta Da-.- Galve, responsablede conrrl:1.'
c a c i ó d e l 'a sso ci a ci o Ar h i Pa .. .
fill i filles de paresseparats, -'.'
dicar-nos en solitari a l'educ,ti cura delsfills limita brutaL:r.:
el nostre desenvolupat-t-ien¡.'
fessional,relegant-nosi It--": '

Si la pensió
no arr¡ba
que no exigeixen tanta dedicació, Ia qual cosa irremeiablement es tradueix en salarismenors>, escdvia la magistrada de
I'Audiéncia Provincial de Barcelona Maria Sanahuja a l'article
Mujeres, trabajo y custodia compartida (El País,2010). I hi confills no se'lspot impocloia:
"Als
sar un model monoparental que
els periudica,quan tenen pare i
mare que volen i poden responsabilitzar-sed'ells".
La llei aprovada l'estiu -en ügor l'1 de gener de 2oIt-pofta a
pensar en una custddia compartida de manera preferent, sense
carácter d'obligatorietat. L'advocat i president de la Societat
Catalana d'Advocats de Família,
FrancescVega,aplaudeixque sigui aií.
"S'ha fet molt ben fet de
no deixar-la com a obligatória, ia
que s'ha d'actuar d'acord amb el

que més convingui als fills. Segons per a quines famílies, val
més un régim de visites ampli
que una guarda i custddia compartida". .Amb aquestanova llei
-afegeix la jutgessa- el que pretén el legislador és que ens anem
fent a la idea que la guarda i custddia compartida ésuna possibilitat més i la solució més normalitzadora, tot i que no pot ser un
tema tancat perqué en aquesta
matéria no hi ha dos casos
iguals". No en va la llei deixa
molt clar que el iutge haurá
d'atendre de .maneta prioritária> l'interés del menor.

Una llei amb¡gua
Ja sigui pel fons o per la forma, la
nova llei sobre la custddia compartida, perd, no acaba de convéncer ningú. Núria de Gispert,
dioutada de CiU i exconsellera

Elmaigdel2011 entraráen
funcionament
elfonsde garantiaouela Generalitat
de
Catalunya
va aprovarel setembrepassatdestinata cobrirl'impagament
de pensionsi prestacions
alimentárieso compensatóries.
Les
persones
beneficiáries
rebran
un máximde 285 euros/fill
de la pensióquetinguinrejudicialment,
coneguda
com
a máximdurantI8 mesos.
D'aquesta
maneraesvol
compensar
la precarietat
económicaen quéestroben
queno reben
moltesfamílies
la prestació.
que
Elscónjuges
no paguinla pensióhauran
de retornarelsdinersdels
fonsa l'administració;
si no
ho fan,l'Agéncia
Tributária
de Catalunya
executará
aquestcobrament.

de Justícia, creu que imposar la
custddia compartida quan no hi
ha acord entre els cdnjuges ésperillós. "No espot deixar en mans
del lutge una decisió que els dos
membres de la parella han estat
incapagos de prendrer. Si entre
els dos progenitors hi ha bona
entesa, cap problema; perd a
l'Associació de Dones Separades
i Divorciades de Catalunya saben que no sempre és així: "La
custddia compartida només es
pot donar si hi ha un diáleg fluid
entre els pares, perqué en cas
contrari genera més problemes
dels que hi havia abans. Moltes
vegadesels paresla demanen per
reduir les seves obligacions cap
als fills o com a instrument per
pressionar o coaccionat si Ia dona demana el divorcir.
Des de Dones Juristes pensen
que aquesta llei ésmolt dura per-
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qué no reconeix Ia funció social
de la maternitat i entenen que és
un retrocés per a les dones que,
per diversos motius, han optat
per quedar-se a casa i dedicar-se
en exclusiva a Ia crianga dels fills.
parteix de la base que la res"Es
ponsabilitat parental ha de ser
compartida a partir del divorci,
independentment del que ambdós hagin fet fins llavors. Moltes
dones et diuen: 'El meu marit estava en contra que io treballés fora de casa'. Després de dedicar
uns anys ala família, en el moment de divorciar-se resulta que
aixd no es té en compte. Ella
s'haurá d'espavilar a buscar una
feina, tenint-ho més difícil que
l'home, i la custddia será compartida>, diu Mercé Molina,
membre de Dones Juristes. Segons ella, la guarda i custddia
s'hauria de compartir al 500/odes
dels 0 anys, <perd ja sabem que a
lavida real aixd no esdóna".
Qui tampoc está del tot conveneut amb aquesta llei és FrancescVega. <Pensoque s'han precipitat. Teníem un codi de família que donava molt de si. El que
s'havia de fer és deixar que el Tribunal Superior deJustícia de Catalunya anés resolent casosi dictant senténcies i d'aquí n'hauria
sortit un criteri i una doctrina
ben sedimentada i clara. S'ha
volgut fer una llei per ferJa".
Una llei que, a més a més, considera massa rebuscada. Tant ell
com De Gispert defensen que Ia
normativa sigui sempre tan breu
i concisa com espugui.

Espensa en els fills?
Núria Cortada és advocada especialistaen temesd'infáncia i coordinadora de la Comissió

de la Infáncia deJustícia
i Pau.Des del seupunt
de üsta, aquestallei és
una reforma tímida,
més política que no
pas pensada per defensar els drets dels
infants. <A molts altres paisos (Franga,
Alemanya, Dinamarca,
Suécia,
Itália, els EUA...)
l0 . PRISIilCA . D¡rz9
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Araceli Fuentes,al mes de setembre. / JULIETA
SOLER

ARACELI
FUENTES.

..'Centrem-nos
en
el nefr',dius>
A.A.

C i ho haguéssim pen-rr
tJt Sat ce manera eSolsta, des del punt de vista més
visceral, tant el seu pare com
io hauríem dit que volíem el
100o/odel nostre fill. Després
t'asseusa pensar i dius: 'Centrem-nos en el nen. Qué necessita?La sevafamília, i la seva família no ets ni tu ni jo,
som tots dos'>. Araceli Fuentes explica d'aquesta manera
com van decidir amb la seva
exparella que compartirien la
custddia del fill que tenien.
.Créiem que havíemde m irar
de beneficiar-lo a ell. EI que
no podíem fer de cap manera
era passar-li la responsabilitat
de triar; ja en tenia prou amb
el trauma de la separació dels
seuspares>.
Quan l'Araceli i la seva parella van pensar separar-se
feia 17 anys que convivien
junts. La ruptura, ara fa 7
anys, va enganxar el fill que
tenienen comú amb una edat
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de 12 anys.
parlar amb
"Vam
un psicóleg que coneixíem i
ens va dir que, per l'edat que
tenia el nostre fill en aquell
moment, el millor era que estigués una setmana amb cadascú. Nosaltres primer vam
posar el crit al cel, perqué trobávem que era un anar i venir
constant per a ell, perd aixd
ens va permetre veure'l més
sovint i així tots dos podíem
seguir-ne la crianga i el desenvolupament>, diu l'Araceli.
Com que el prioritari era el
fill, per trasbalsar el mínim la
seva üda, un d'ells es va quedar al pis (el pare,ja que tenia
la feina més a prop) i l'Araceli
en va llogar un altre. Des de fa
un temps, per qüestions personalsi de salut, elfillviuamb
l'Araceli, perd la relació amb
el seu pare
"és molt sana>.Es
truquen, queden per dinar...
penedeixo gens d'ha"No em
ver tdat aquesta opció. El
prioritari era que ell sabésque
cap dels dos era preferent".

el que és habitual és que hi hagi
custddia compartida, perd allá
tenen més tradició i experiéncia i
entre els pares no es produeixen
tants enfrontaments, perqué entenen que esdivorcien entre ells i
no dels seusfills", diu.
Per a ella, un ¡eferent a seguir
seria la pionera llei que sobre
aquesta matéria tenen a Aragó
-<molt més compromesa, clara i
ben fetan-. La normativa aragonesa, aprovada el maig passat,
valora la custódia compartida de
manera preferent. <Tenint en
compte que el menor és la persona més feble, en casde divorci els
adults hauríem d'aprendre a periudicar-lo el mínim>, diu Galve.

Hem de tenir un pla
Si se sol.licita una guarda i custddia compartida, la nova legislació estableix que els progenitors
hauran de presentar, al procés judicial, un pla de parentalitat.
Aquest pla-una de les principals
novetats-, ha de concretar la manera com el pare i la mare es repartiran les responsabilitats parentals. Per tant, ha d'incloure
aspectescom ara: lloc/s on viuran els fills habitualment, tasques de qué s'ha de responsabiIItzar cada progenitor, com
s'han de fer els canvis en la guarda, régim de comunicació amb
els fills durant els períodes en
qué un progenitor no els tingui,
tipus d'educació del fill i activitats extraescolars que faran, com
es compartirá la informació sobre l'educació, la salut i el benestar del fill... Totes aquestes propostes, recull l'article 233.9, poden preveure, a més, la possibilitat de recórrer a Ia mediació familiar (recurs que es vol potenciar) per tal de resoldre les diferéncies que puguin sorgir entre
els dos progenitors.
Amb tot, qui no confia gaire en
aquest pla de parentalitat és el
president de la Societat Catalana
d'Advocats de Família.
"Suposo
que acabarem fent una espécie
de pactes similars als convenis de
separació que es feien ara, que
també definien qué feia cadascú
perd de maneragenerali vaga.És

molt difícil, per no dir impossible, establirun pla del que esfará
amb la criatura d'ara en endavant. Sia mig fer un delsdosprogenitorsse'nva a viure a Sevilla,
ja em di ráde quéserveixn.

Tot af 5oo/o?
Guarda i custddia, pátria potestat, autoritat parental... On comenga I'una i acaba l'altra? La
petria potestat són el conjunt de
deures i obligacions que estenen
sobre el fill i que implica totes les
decisions importants que s'han
de prendre sobre ell: a quina escola anirá, on ha de viure, si fará
la comunió, si s'ha d'operar... En
e199,99o/odels casoséscompartida.
de seruna personamolt
"S'ha
cafre o un dels dos ha de viure fora del país perqué no sigui compartida>, apunta Eduard Roca,
advocat especialitzat en dret matrimonial i divorcis.
La guarda i custddia, en canvi,
la té la persona que vetlla i escuida d'aquella criatura i aixd, com
hem vist, no ha de sernecessáriament compartit. "A la práctica,
qui té la guarda i custddia espensa que té, i de vegades és veritat,
la paella pel mánec, perqué un
home que tingui el seufill quatre
dies al mes, ja em dirás com pot
prendre decisions i exercir la pátria potestat si gairebé no hi té relaciór, comenta la jutgessa. Per
aixd, la guarda i custddia compartida s'ha convertit en un instrument per reclamar la meitat
del temps, ja que és l'única manera de poder tenir capacitat
efectiva per participar en la
crianga del fill.
<El que diuen els psicdlegs, i
crec queamb raó, ésqueno éstan
important passar exactament la

meitat del temps amb la
criatura com que aquest
tempssigui suficientper
poder formar part de la
seva vida. No cal que
estigui repartit
al
500/0.Pot sereI4Oo/oi

q1 el 600loo fins i tot, si
un dels dos viatja
molt, un 7oo/oi un
300/o,sempre que
hi hagi bona co-

JoséLuis Sarriá al balcó de casaseva./ IOSEPLOSADA

LUrs
sARRA
JosÉ

<<Tot
han estat
impediments>>
a sairebé
rr unur.oifi
Ilr
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JoséLuisSarriáesvaseparar de la sevadona -amb qui
tenia un fill de 2, 5 anys-,I' advocat li va dir que es tragués
del cap la custddia compartida i que, en tot cas, la demanés només per a ell. El jutge,
pero, la hi va denegar i Ii va
concedir caps de setmana alterns. Aquest régim el van
mantenir 4 o 5 anys, fins que
el seu fill, quan ja en tenia 7,
va demanar a la sevamare si
eI dilluns al matí el pare també el podia dur a l'escola. nA
partir d'allá per part de Ia meva exdona tot han estat impediments., diu enJoséLuis.
Quan el nen va complir 11
anys, va tornar a reclamar
passar més temps amb el seu
pare. <El meu fill, que és molt
madur i responsable, sempre
ha tingut clar que volia estar
el mateix temps amb ella que
amb mi". Després d'un procés judicial
i dolorós",
"llarg

el jutge no els va concedir la
guarda i custddia compartida
peró sí un régim de visites al
50olo.És a dir, ara enJosé Luis
té el seu fill els dimarts i dijous i la seva exparella, els diIluns i dimecres i els caps de
setmana (de divendres a dilluns) alterns.
"Al principi
ens va semblar una mica traumdtic, perd ara el nen n'está
encantatD.En José Luis avui
viu a 900 m de I'altre habitatge del seu fill, desprésd'haver
hagut d'abandonar el domicili coniugal (propietat seva)
i anar-se'n a viure en un apartament dels pares.
<Semprehe procurat que el
meu fill no patís, perd la seva
mare només ha fet pressióper
separar-nos¡ per treure'm del
mig. Peraixd ell enca¡aha insistit més en veure'm>. A part
de fer ús del pis d'enJosé Luis
fins que el fill s'emancipi, la
seva exparella rep d'ell 650
euros mensuals de pensió alimentdria.

I)¡r
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municació entre ells>,explica la
jutgessa.Tal com ho resumeix
l'advocat Antoni Vidal, l'important és la voluntat d'exercir de
pares:la participació,la responsabilitat. la dedicació. el fet de
pensaren lescriatures...
Aspecte
que no espoden mesuraren segonsi minuts.
Siestracta de parlar de temps,
malgrat tot, el cert ésque per als
casosen qué no hi ha custddia
compartida, en aquestmoment
s'haflexibilitzat una mica mésel
régim de visites.S'hapassatdel
simple cap de setmanaaltern a
un capde setmanaaltern mésun
dia com a mínim entre setmana,
que acostumaa serel dimecres.
<Amésa més,arael capde setmana va de divendresa Ia tarda (i no
dissabte)
adillunsalmatí.demanera que hi ha tres pernoctes",
comentaVidal.
Amb tot, encaraque en el fons
siguiuna qüestiódeconceptes,si
la guardai custódiaentenemque
ha de sercompartida,la iutgessa
creuque noméss'hauriad'utilitzaraquestterme i abolir el depcitria potestat.Una idea que comparteix Cortada, la qual substituiria p dtri a p otestat p er l' expressió europeaautoritatparental,ja
que aquestaúltima fa més referénciaals deuresdels progeni
tors queno pasalsseusdrets.

Criteris per dec¡d¡r
Dedicació, horari laboral i situació del domicili són alguns dels
aspectesque el jutge té en compte per determinar el régim i la
manera d'exercir la guarda i custddia dels fills (art. 233.11). El
temps que cada progenitor havia
dedicat a I'atenció dels fills abans
de la ruptura és un factor important, cosa que Galve creu que pot
perjudicar un dels dos progenitors segons el rol que tenien.
"Si
un pare fins llavors havia treballat deu hores diáries i no havia
pogut estar tant temps amb els
fills, aixd l'ha d'estigmatitzar?,>,
espregunta.
Un altre criteri que els jutges
hauran de sospesarés l'opinió
expressada pels fills. Peró, a partir de quina edat es té en compte
rL 4 DE NoVEMBRD
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el que digui un menor? <Apartir
de 12 anys,si ell diu quevol estar
amb el pare,el iutge pot donar la
guardai custddiaal pare,perqué
és la voluntat del fill", explica
Roca.Persotadels 1"2anysno és
obligatori escoltarl'opinió dels
fills. En aquestsentit, una de les
conclusionsde la campanyaE/s
infants no esclivorcien,de la Comissióde la Infáncia deJustíciai
Pau,presentadesel 2008,proposava-9ueesfugi desolucionsautomátiques i es suprimeixi el límit dels 12 anys>>.
Explicat amb
paraules de la coordinadora
d'aquesta comissió, l'advocada
Núria Cortada,
que es
"voldríem
fos més flexible i que s'escoltés
sempreels nens, perqué són assumptesimportants quea ellsels
afectenmolt". Elsparesseseparen, perd qué passaamb la relació ambelsavis,tiets,cosins...?

L'oplnió dels psicólegs
Per decidir si es pot donar una
guardai custddiacompartida el
jutge encaraté una altra eina al
seu abast: l'informe pericial de
l'Equip d'Assessorament
Técnic
en l'Ambit de Famíliade Catalunya (SATAF),format per psicólegsi treballadorssocials.Elsdictámenstécnicsque elaborendes
del SATAFno tenen caractervinculant,tal comdisposalallei,peró desde la Comissióde la Infáncia de Justíciai Pau consideren
que no ésbo que siguin tan decisoris.<Lasevafunció ésassessorar, perd les decisionsles ha de
prendreun jutge>,opinen.
L'informe del SATAF(elaborat
a partir, si s'escau,d'entrevistes,
visitesdomiciliáries,provesprojectives,observaciódel joc, etc.),
esfa semprearran d'una demanda judicial. Els jutges n'acostumen a sol.licitar un si els és necessaritenir coneixementsespecífics sobreuna família.
"Quan
em demanenunaguardai custddia compartida,jo sempresol.licito l'informe als psicdlegsperqué ho examinin. Així disposo
de la meva percepció,la del psicóleg i l'informe del fiscal; per
tant són tres opinions>, explica
<Elsadvocatsayegala jutgessa.
| 2 . Pnfslll(lA . Dnl z9 o'ocr.u¡ru
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des esdisgusten perqué fem molt
casde f informe, perd si el que est¿ dient no s'aparta de la meva
percepció i té ldgica, el més coherent crec que és seguir-los>.
Segons I'estudilmpacte dels informesdel SATAFmles resolucions
judicials, de Raquel Domínguez,
Mercé Gamero, Mati Gonzálezi
Anna Roca, publicat el novembre passat,en el 87,4olodels casos,
les resolucionsjudicials coincideixen amb els informes emesos
pel SATAF.La proposta de canvi
de guarda només sesuggereixen
tn 7,Bo/odels casos, perd en
aquests és habitual que el iutjat
doni continuitat
al plantejament del SATAFen un 9 2o/o.
Mercé Cartié i Meritxell Ortí,
psicóloga i treballadora social
respectivament del SATAF,expliquen que les demandes que fan
referéncia a la custódia comparüda han anat augmentat.
"Actualment suposen un l.0olode les
peticions iudicials d'assessorament en relacions familiars". Ara
bé, si el motiu de la petició guarda relació amb l'avaluació de Ia
millor opció de custddia i/o al régim de visites més adequat a les
circumstdncies familiars, el percentatge pui a fins al 57,2o/o.
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Qui es queda el pis
Tal com diu Roca,
"la canalla sovint són la moneda de canü per
castigar a l'altre cdnjuge>. Dit
d'una altra manera: <Al final, en
tot procés contenciós el menor
és un totxo. 'Et canvio ho¡es de
visita per totxo'>>. Galve es refereix, naturalment, a les discussionsque genera,en un divorci o
separació, l'habitatge. Qui se'l
queda? La nova llei ho aborda a
l'afi.233.20:
"Si no hi ha acord o
si aquest no és aprovat, l'autoritat iudicial ha d'atribuir l'ús de
l'habitatge familiar, preferentment, al progenitor a qui correspongui la guarda dels fills comuns mentre duri aquesta>.
Ara bé, si la guarda i custddia
dels fills és compartida, el iutge
<ha d'atribuir l'ús de l'habitatge
familiar al cdniuge més necessitat>. L'altre, independenbnent de
la sevasituació económica, s'hau-
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rd d'espaülar a buscar un lloc on
viure.
"Hi ha molts homes que,
sensetenir uns ingressos gaire alts,
han deviure en un cámping o bé
tornar a casadels seuspares.Ésbo
per al menor anar a dormir a casa
dels aüs en un llit plegable al mig
del passadís?",espregunta Galve.
Segons ell, la millor opció seria
vendre o llogar l'habitatge comú i
que ambdós progenitors quedessin en igualtat de condicions. En
poques paraules, separació de
béns beneficiaris, com defensa el
president de l'Associació Catalana
de Pares Separats, ia que sol ser
sempre la dona qui es queda l'habitatge pel fet de tenir un sou inferioraldel'home.

Pagar la pensió
Al gráfic de la primera página
d'aquest dossier poden veure que
l'home és, amb diferéncia, qui
acostuma a pagar la pensió; ja sigui l'alimentária (per a la manutenció integral del fill alimentació, educació, salut vestit...) i/o la
compensatdria (quan a conseqüéncia de la ruptura una de les
parts resulta més periudicada econdmicament). Per aquest motiu
hi ha homes que reclamen Ia guarda i custódia compartida dels fills,
sobreentenent que aií s'estalviar¿rnpagar ta pensió. Fals.
"És una
idea absolutament errdnia, perqué depén dels ingressos de cadascu. Qui guanya més ha d'ajudar
l'altra persona a sufragar les despesesde la criatura>, diu Vega.
ta pensió és un tema que acostuma a preocupar, i molt.
"El motiu de conflicte en molt casos és
més la pensió alimentária que la
custddia dels fills", admet la iutgessa.
"Si es demana la guarda i
custddia compartida sovint ésperqué esfa el sil.logisme: si compartimles despesesal50o/o,que cadascu pagui el que li conespongui
mentre üngui el fi ll amb ell/a. Perd
aixd ésun error que algun advocat
fomenta i que desprésporta a moltes frustracions i enganys>.
Pel que fa a la pensió compensatdria, tot i que va néixer amb carácter vitalici, a partir de la llei del
divorci de 1981 i tenint en compte
que la dona cada vegada ha anat

entant més al mercat laboral, els
tribunals han anat deixant més
clar que araja no éspertota lavida.
En la nova llei, l'article 233.15 determina els criteris que cal tenir en
compte per fixar la quanüa i durada de la pensió (en la nova normaüva, prestació)compensatória. De
la mateixa manera que l'ús de I'habitatge tampoc ésper sempre.
Separar-seo divorciar-se també
és,per tant, una qüestió pecuniária. Com diu I'advocat Eduard Roca, <<enaquest país només et pots
divorciar o separarsitensdiners,ia
que un procés d'aquests significa
partir el pastís i incrementar despeses>.En uns temps marcats per
la crisi econdmica, entre els anys
2O06i2C09 isegons dadesde I'Instituto Nacional de Estadística
(INE), les dissolucions matrimonials a Catalunya van disminuir
un30o/o.

La psicopedagoga Arantxa Coca al seu despatx. / JUANMARAMOs

Denúnciesfalses

ARANTXA
COCA.Psicopedagoga
espec¡alista
en SAP

Si un home ha estat denunciat
per violéncia doméstica difícilment li concediran la guarda i
que
custddia compartida.
"Segur
podrd veure el seu fill, perd la
compartida no la hi aplicaran,,
comenta Roca. Aixd podria explicar que, en casde divorci contenciós, s'arribin a presentar falses denúncies per violéncia doméstica. .És una manera de forEar la mdquina perqué donin la
guarda i custddia a la mare".
De les 20.365 denúncies per
presumptes episodis de violéncia doméstica que el 2008 es van
presentar a Catalunya, el 80o/ode
casosesvan atxlvar
i en el4olohiva haver senténcia absolutória per falta de proves. Si
es detecta que
una denúncia és falsa,
s'acaba arxivant i ja
está,ja que,
tal
com
apuntaVega, <es
pot ser una falsa
denunciadora
perd una bona
mare>.

<<La
SAPnecessita
temps¡
una relac,ópropera>>
A'A'
F

S Consroeren uns pares
L
perfectesi, per a ells,tenir
L
un control total sobre els seus
fills és una qüestió de vida o
mort. Insulten i desvaloren
l'altre progenitor davant els
fills, els limiten el contacte telefdnic, impedeixen a I'altre
progenitor que pugui exercir
el seu dret de visita, no l'informen de fets importants per als
fills... Són progenitors alienadors. Normalment han passat
per una separació contenciosa, gens amistosa, no tenen
una guarda i custddia compartida i acaben induint en els fills
l'anomenada síndrome d'alienació parental (SAP).Una síndrome que hi ha quivol negar,
perd de la qual els casosexistents no són, ni molt menys,
anecddtics.
programació
"La SAPésuna

-la maloria de vegades feta
conscientment i altres, inconscientment-, per part d'un
dels progenitors per condicionaf una aversió i un sentiment
negatiu del fill cap a I'altre progenitor>, explica Arantxa Coca, psicopedagoga familiar especialista en SAP.Segonsla intenció amb qué es provoca, hi
ha tres tipus de progenitors
alienadors: el que ho fa per
taons econdmiques (per fer
xantatge), el que ho fa motivat
per l'odi i la venjanEa (es vol
destruir l'er fent que tot seli giri en contra: els fills, la família,
Ia feina, els amics...), i el que
ho fa per prejudici o malaltia
("hi ha mares convenEudes
que ningú pot cuidar més ni
millor que ellesels fills").
Aquest comportament, segons Coca, acostuma a sermés
habitual en el progenitor que

té la guarda i custddia ja que
<comtota manipulació,la SAP
necessitatemps i una relació
propera>.Peraixd una guarda
i custddia compartida és una
bona manera d'evitar l'intent
de provocar la SAP.Amb tot,
aquestasíndrome, que en un
grau mitjá o greu sol requerir
una ordre judicial per poder
ser tractada,es pot curar. <Si
s'aconsegueixuna conüvéncia íntima i diária amb el progenitor exclós,potser de tant
en tant al nen seli escaparáalgun comentaripejoratiu,perd
el canvi serámiraculós".
SegonsCocaésmésfácil reconduir infants manipulatsde
3 o 4 anys, encarasenseprou
autonomia, queno paselsque
tenenentre7 i 13 anys..Aprimdria tenen mésresponsabilitats familiars i són més sensiblesa entraren l'alienaciór.
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