
E N  T E M P S  D E  C O N F I N A M E N T

La vida de parella
dels pares i mares

El rol de parella i el rol de progenitor es donen simultàniament dins
de la família i s’influeixen mútuament: una bona relació de parella
pot ajudar a fer millor equip de pares, però una parella deteriorada
minvarà les habilitats parentals dels progenitors. 
Totes dues dimensions estan afectades alhora per factors ambientals
com ara la situació de pandèmia per la COVID-19. La crisi actual
afecta més a les parelles que tenen fills, donat que la pressió és més
gran perquè la prioritat són els infants.

AUGMENT DE DIVORCIS
La convivència imposada pel coronavirus ha posat a prova
l’estabilitat de moltes relacions. El canvi de rutines sempre genera un
estrès en la relació de parella. És un fet que a la   Xina, el final del
confinament ha suposat un augment significatiu de la demanda de
divorcis. A Espanya es produeixen una mitjana de 100.000
separacions a l’any i els experts preveuen que després del
confinament aquesta xifra augmenti.

QUÈ DIUEN ELS EXPERTS?
Si en la parella ja hi havia problemes anteriors, és molt probable que
amb la crisi els problemes s’intensifiquin, sobretot si són dificultats
de fons. En les parelles més funcionals, l’experiència de la
convivència continuada no afectarà significativament el seu benestar
en la relació.

QUÈ PODEU FER PER CUIDAR LA PARELLA?

Buscar espais individuals, un cert temps de privacitat per cada
membre de la parella. Desconnexió per tornar a connectar
emocionalment.
Fer equip, arribar a acords i  flexibilitzar rols.
Evitar escalades i discutir per consensuar fets concrets i no
malestars generals. 
Fer servir l’humor i evitar els menyspreus o faltes de respecte.
Defugir de culpabilitzar els fills dels conflictes de parella o
buscar en els fills aliats en contra de l'altre progenitor.

 
Són factors protectors d’una bona relació de parella:

Si necessiteu suport  per fer equip de pares, voleu diferenciar els
problemes de parella dels rols de pare o mare, o teniu dubtes de com pot

afectar la separació als vostres fills contacteu amb el Servei Espai Jove
Assistencial a través del nostre e-mail.

ELS PROCESSOS DE PRESA DE DECISIONS IMPORTANTS NO S’HAN DE
REALITZAR EN ESTATS D’ALTA INTENSITAT EMOCIONAL. CALDRÀ

REFLEXIONAR DE FORMA MADURA SI LA SEPARACIÓ ÉS LA MILLOR
ALTERNATIVA PER TOTA LA FAMÍLIA.

CONJUGALITAT I PARENTALITAT

ESPAI  JOVE ASSISTENCIAL
SOAF@FCHMCORTS.COM


