COMUNICAT DE PREMSA
Les associacions “Tarragona per la Custòdia Compartida” i la delegació a Tarragona de
la ”Asociación de Padres de Familia Separados” han tingut accés a una sentència
dictada la setmana passada pel Jutjat de Família de Tarragona, en la que s’estableix que
si un dels progenitors ha de pernoctar fora de casa, el menor es quedarà amb l’altre
progenitor. Concretament la sentència diu:
En los casos que cualquiera de los progenitores se tenga que ausentar por
motivos de trabajo, estudios, cursos , ingresos hospitalarios o cualquier otra
razón durante mas de un día, en el periodo que les corresponde tener al menor,
durante estas ausencias se hara cargo del menor el otro progenitor.
El pare s’havia trobat en que quan la mare havia anat de viatge a Madrid o havia estat
ingressada a l’hospital, el menor es quedava a càrrec de l’actual parella de la mare, és
per això que va demanar al Jutjat que es pronuncies, entre d’altres, en aquest punt.
I és que en aquest tipus de situacions és habitual que la majoria de mares deixin els fills
a càrrec dels avis, veïns, cangurs, novios, etc, abans que amb el propi pare, derivant en
situacions que acabaven sent un focus de conflictivitat, i que perjudicaven finalment als
fills. Fins i tot coneixem el cas d’un pare de Reus que va ser condemnat a una falta per
no entregar les seves filles a un familiar, una nit que la mare estava fora.
És per això que felicitem a la jutgessa substituta de Tarragona per haver-se decantat per
l’interès del menor, i esperem que aquesta sentència creï un precedent tan a Catalunya
com a la resta de l’estat espanyol.
Aprofitem a més per condemnar la sentència de Barcelona en que es priva a uns fills de
la custòdia compartida perquè el pare ha perdut la feina. Ens preguntem si ara es
retiraran les custòdies a totes les mares que no tenen feina...
I finalment demanem al Consejo General del Poder Judicial que revisi a fons el tipus de
formació que reben els jutges de família, i que es pregunti si aquesta jutgessa de
Barcelona serà sancionada o si està capacitada per exercir en temes de família.
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