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El repartiment del temps dels infants amb els
seus pares separats durant les vacances de Nadal
“Quan en el moment de la separació s’adopten les mesures que han de regir vers els
fills menors d’edat, sigui de mutu acord o judicialment, s’acostuma a concretar un repartiment per meitats.” Per Albert Fontanet, advocat especialitzat en Dret Familiar, fundador de Global Jurídic i col·laborador de l’entitat santcugatenca Edbuilding.org

A

rriben les festes de Nadal,
dates especialment assenyalades per estar en família
i en les quals els adults ens
bolquem en compartir amb els més
petits de la casa moments especials,
com l’arribada del Pare Noel o dels
Reis d’Orient.
En el cas dels pares separats, poden
ser dates tant boniques com complicades perquè, malauradament, el
fet que els pares no visquin plegats
suposa que s’ha de repartir el temps
que els fills passen amb cadascun
dels progenitors, el que suposa, en
la majoria de les ocasions, que els
fills no poden estar amb el seu pare
o la seva mare com a mínim la meitat dels dies en què hi ha alguna
celebració. Quan en el moment de
la separació s’adopten les mesures
que han de regir vers els fills menors d’edat s’acostuma a concretar
un repartiment per meitats, consistent en què els menors estiguin la
primera meitat de les vacances escolars (fins al 30 o 31 de desembre)
amb un dels progenitors i la segona
meitat (fins al retorn a l’escola) amb
l’altre. Malgrat que objectivament
això és equitatiu, el cert és que, per
exemple, privar als fills d’estar amb
el seu pare o mare, i a la inversa, el
dia de Reis, és una experiència difícil
que costa d’acceptar des d’un punt
de vista humà. Per això, cada vegada
més, en els acords de separació o divorci els pares i mares són capaços
de pactar, i els jutges recollir a les
seves sentències, que més enllà del
repartiment per períodes, els seus
fills puguin estar amb l’un o l’altre
els dies que per tradició familiar celebrin més especialment, o que el
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“

Resulta
lamentable i difícil
de regular
anticipadament la
competència que
de vegades es
genera entre els
progenitors per
veure a quina casa
els Reis d’Orient
portaran més regals
o més cars.

”

dia de Reis els petits puguin estar
unes hores amb el progenitor a qui
no correspongui aquell període. El
que resulta lamentable, i alhora difícil de regular anticipadament, és la
competència que de vegades es genera entre els progenitors per veure
a quina casa els Reis d’Orient portaran més regals o més cars. Si sovint,
quan arriba el Nadal, ens procurem
campanyes de conscienciació per
tal d’actuar amb responsabilitat i
moderació a l’hora de gestionar la
manera de fer regals als fills, en el
cas dels pares separats aquesta tasca pot esdevenir certament més difícil. Cal doncs fer un esforç i mirar
d’entendre que mai a través dels regals, els pares i mares aconseguirem
més afecte per part dels nostres fills
i filles, siguin quines siguin les circumstàncies.

