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TARRAGONA

JUDICIAL

Tarragona és a la cua de Catalunya en
l’increment de custòdies compartides
La resta de demarcacions catalanes presenten un augment d’aquests casos, mentre que a Tarragona el percentatge recula

TIPUS DE CUSTÒDIA

Esther Valcárcel

Tarragona és la única demarcació
catalana on el nombre de custòdies compartides dels fills no ha
augmentat després de l’entrada
en vigor, el gener del 2011, de la
llei 25/2010 del llibre segon del
Codi Civil de Catalunya relatiu a
la persona i la família. Aquesta
nova normativa estableix com
opció preferent la custòdia compartida dels fills davant d’una
separació i, des de que s’aplica,
el nombre d’aquesta tipologia de
custòdies ha augmentat a totes
les demarcacions de Catalunya
menys a la de Tarragona on, no
només no s’ha incrementat, sinó
que s’ha reduït respecte els anys
anteriors.
«Autèntic desastre». Així
descriuen des de l’Associació
Tarragona per la Custòdia Compartida l’actual panorama. Fonts
d’aquesta associació, les quals es
volen mantenir en l’anonimat
perquè actualment es troben
immersos en processos judicials,
lamenten que la nova llei no hagi
millorat la situació a Tarragona i
reclamen «més valentia» als jutges. I és que la nova normativa
estableix que si no hi ha acord
entre els pares, és el jutge el que
determina com s’ha d’exercir la
guarda del menor tenint com a
preferència la custòdia compartida dels fills. «Els jutges tenen
por de represalies i no volen ser
els protagonistes a l’hora de tren-

2010
MARE
TARRAGONA PROVÍNCIA
BARCELONA PROVÍNCIA
GIRONA PROVÍNCIA
LLEIDA PROVÍNCIA
CATALUNYA
ESPANYA

967
6428
788
437
8620
48828

79,59%
77,30%
76,65%
81,84%
77,71%
83,25%

PARE
48
423
43
41
555
3322

COMPARTIDA

3,95%
5,09%
4,18%
7,68%
5,00%
5,66%

189
1393
197
56
1835
6130

15,56%
16,75%
19,16%
10,49%
16,54%
10,45%

ALTRES
11
72
0
0
83
373

0,91%
0,87%
0,00%
0,00%
0,75%
0,64%

TOTAL
1215
8316
1028
534
11093
58653

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

2011
MARE
TARRAGONA PROVÍNCIA
BARCELONA PROVÍNCIA
GIRONA PROVÍNCIA
LLEIDA PROVÍNCIA
CATALUNYA
ESPANYA
car la tendència a la que la societat està acostumada, la de donar
la custòdia a la mare», denuncien les mateixes fonts.
Les dades a les que ha tingut
excés el Diari Més, procedents
del Institut Nacional d’Estadística, demostren que Tarragona és
l’única demarcació on el nombre
de custòdies compartides atorgades ha disminuït i on el nombre de les custòdies a favor de la
mare ha augmentat. «Hi segueix
havent una gran discriminació
contra el pare», manifesten els
membres de l’Associació.

Places limitades

933
5635
739
345
7652
47994

80,57%
72,20%
69,78%
78,77%
73,15%
81,68%

PARE
61
384
77
32
554
3128

COMPARTIDA

5,27%
4,92%
7,27%
7,31%
5,30%
5,32%

Demanen «valentia» als
jutges de la demarcació
de Tarragona per canviar
aquesta tendència
Durant el 2011, quan va entrar
en vigor la nova llei a Catalunya, a Tarragona es van atorgar
un total de 1.158 custòdies, 156
de les quals –el 13,47%– van ser
compartides. Aquestes dades indiquen que es van donar un 2%
menys de custòdies compartides
respecte l’any anterior, quan els
jutges encara es regien per l’an-

156 13,47%
1703 21,82%
236 22,29%
61
13,93%
2156 20,61%
7220 12,29%

ALTRES
8
83
7
0
98
413

terior llei. En canvi, a Barcelona,
amb més d’un 5%, a Girona, amb
més d’un 3%, i Lleida, també
amb més d’un 3%, el nombre de
custòdies compartides ha augmentat. De fet, Durant el 2011,
a Barcelona es van atorgar 1.703
custòdies d’aquesta tipologia,
el 21,82% del total de custòdies
atorgades. A Girona aquest percentatge se situa en el 22,29%, i
a Lleida en el 13,93%.
Més del 80%, per la mare
Tarragona també és la única demarcació on durant el 2011 la

0,69%
1,06%
0,66%
0,00%
0,94%
0,70%

TOTAL
1158
7805
1059
438
10460
58755

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

majoria de custòdies dels fills
són per la mare. En el 80,57%
per casos, ha estat la mare qui
s’ha quedat amb la custòdia,
una dada que supera a la resta
de demarcacions de Catalunya.
«Estem pitjor que en els anys anteriors», lamenten els membres
de l’Associació, que recorden
que durant el 2010 el nombre de
custòdies atorgades a la mare se
situava en el 79,59%.
A banda, les mateixes fonts
assenyalen que hi continuen
havent «casos extrems». «Hi ha
pares que no poden veure mai

els seus fills sense haver cap raó
de pes que ho impedeixi», asseguren. És per aquesta raó que des
de l’Associació es demana als
jutges «que actuïn sense por».
Des de l’Associació s’assenyala que el seu objectiu no és
treure els fills de les mares, sinó
que aquestes i els pares puguin
estar amb els seus nens i nenes
el mateix temps. «Amb la custòdia compartida els fills tenen
l’oportunitat de tenir una relació
normalitzada amb els dos progenitors», manifesten les fonts, que
afegeixen que en la majoria dels
casos, quan s’atorga la custòdia
compartida, l’ambient familiar
«és molt més tranquil» ja que «la
tensió és redueix» i això «acaba
beneficiant» als més petits.
La casa niu, «la pitjor solució»
En els últims mesos, diversos jutges han atorgat la custòdia compartida obligant als progenitors a
viure per torns en un habitatge
comú per evitar que els nens no
s’hagin de desplaçar d’una casa
a una altra. Un d’aquests pocs
casos ha tingut lloc a Tarragona. Es traca d’un dels membres
de l’Associació Tarragona per la
Custòdia Compartida que, arrel
d’aquesta sentència, viu un mes
a l’habitatge comú amb els seu
fill i després marxa una segona
residència. Segons l’Associació,
aquesta és «una de les pitjors solucions», ja que obliga a comptar
amb tres domicilis i no es té en
compte que durant el mes que
els fills estan amb un dels seus
progenitors també tenen visites
amb l’altre. «Ara ja no tenen dos
cases, sinó tres», denuncien des
de l’Associació, des d’on també
s’alerta que aquest casos provoquen la «degradació» de la casa
niu perquè cap dels dos progenitors es vol fer càrrec del manteniment de l’habitatge.

