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EFECTES QUE GENERA LA SEPARACIÓEFECTES QUE GENERA LA SEPARACIÓ

La separació dels pares comporta tota una sèrie de 
canvis que afectarà dins de l’estructura familiar. Els 

dos primers anys després de la separació es produeix 
un període d’ajust, en el qual apareixen 

manifestacions sintomàtiques de caràcter regressiu en 
els fills degudes a la relació disfuncional com a 

conseqüència de la ruptura (Wallerstein y Kelly, 1980)



Tipus de conflictesTipus de conflictes
D. col·laboratiu

 Parella parental
 Prima la cura i 

protecció dels fills
 Baralles a la 1ª etapa
 Dolor per les pèrdues
 Intermediaris no 

litigants
 Límits clars
 Reconeixement de 

responsabilitat
 Desig d’arribar a acords

D. destructiu
 Parella post-conjugal
 Prima el conflicte parella
sobre la cura dels fills
 Baralles permanents
 Procés de dol estancat
 Intermediaris litigants

 Límits poc clars (aliances)
 Manca de responsabilitat
(busqueda culpables)
 No voler arribar a cap 

tipus d’acord



Sentiments en els fillsSentiments en els fills

 Edat pre-escolar (2-4 anys). Els nens tenen major 
dificultat per comprendre el procés i tendència a 
manifestar sentiments de culpa o pors a ser 
abandonats. Poden aparèixer: ansietats per a separar-
se, conductes regressives, problemes per dormir... 

 Primera Etapa escolar (5-8 anys). Els nens són més 
conscients dels motius, acostumen a mostrar 
sentiments de pèrdua, rebuig i culpa. Davant els 
conflictes de lleialtats poden reaccionar de forma 
defensiva o inclús negant la relació amb un dels pares. 
Són els que tenen més fantasies de reconciliació. 



Sentiments en els fills Sentiments en els fills (2)(2)

 Segona Etapa escolar (9-12 anys). Tenen més capacitat 
empàtica i de comprensió que fa que tendeixen a 
identificar els seus sentiments amb els dels seus pares, 
però poden prendre partit per un dels dos a fi de garantir 
la seva protecció. Tant mateix poden assumir papers 
d’adults, i convertir-se en protectors dels seus pares. 
Acostumen a aparèixer símptomes psicosomàtics. 

 Adolescents. Tenen més recursos cognitius per enfrontar-
se a la nova situació però a la vegada estan més exposats al 
conflicte i per tant, tenen més probabilitat de veure’s 
involucrats. La por a que es destrueixi l’estructura familiar 
pot generar sentiments de rebuig, ansietat.



Factors protectors:

 Relacions pare-mare-fill positives
 Disponibilitat de recolzaments socials
 Intervencions preventives efectives



Interferències règim de visitesInterferències règim de visites
 Compartint amb els nens l’emprenyament cap l’altre 

progenitor i mostrar les seves emocions
 No responent a les necessitats dels fills per estar 

ocupats de les pròpies necessitats
 Intercanviant converses amb ells com si fossin adults, 

en lloc de proporcionar límits funcionals en la relació 
progenitor-fills

 Fent servir els fills més grans com a “cuidadors” dels 
més petits

 Creient que els fills són como una “propietat”
 Fer-los servir com a “comodins” emocionals



EL SÍNDROME D’ALIENACIÓ PARENTALEL SÍNDROME D’ALIENACIÓ PARENTAL

Gardner (2002):
Alteració que sorgeix quasi exclusivament durant les 

disputes per la custòdia d’un fill que consisteix en 
una campanya de denigració cap a un dels 
progenitors. 



EL SÍNDROME D’ALIENACIÓ PARENTAL (2)EL SÍNDROME D’ALIENACIÓ PARENTAL (2)

 Contexts de conflicte de custòdia o visita dels 
pares durant la separació i divorci, 

 Interrupció del contacte 

 Desvalorització del progenitor no custodi per part 
del progenitor custodi. 



Factors que contribueixen al seu desenvolupamentFactors que contribueixen al seu desenvolupament

 Rentat de cervell en forma de crítiques i 
desacreditacions cap el progenitor

 Vulnerabilitat dels nens que es troben immersos 
en un procés de separació del pares

 Conflictes de lleialtat amb l’aparició de noves 
parelles.

 Famílies amb historial de conductes 
disfuncionals.

 Aparició de falses acusacions d’abús. 
 Venjança.



Comportaments i sentiments expressats pels nensComportaments i sentiments expressats pels nens

 Manifestacions d’odi a nivell verbal i conductual
 Records magnificats sobre petits altercats 
 Manca d’ambivalència
 Fenomen del pensador independent
 Recolzament del nen cap el progenitor alienador.
 Absència de culpa cap els sentiments del pare 

rebutjat, no expressant gratitud pels regals, favors, etc.
 Discurs adult en el nens.
 Aparició d’odi cap la família i amics del progenitor 

alienat. 



LA CUSTÒDIA COMPARTIDALA CUSTÒDIA COMPARTIDA
Avantatges: Desavantatges:

 Afavoreix la continuïtat del 
vincle emocional entre els 
menors i els pares

 Permet garantir els drets 
dels nens a gaudir dels seus 
pares

 Elimina els efectes negatius 
que suposa l’absència d’un 
dels progenitors després de 
la ruptura

 En cas de conflicte obert 
entre els pares pot provocar 
que cadascú estableixi 
activitats i rutines diferents 
que generin confusió i 
sentiment d’ambivalència 
en el nen.

 Els continus canvis de 
domicili poden interferir en 
l’estabilitat del menor.

 Manca d’acord entre els 
pares. 
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Casos en què es recomana C.C.Casos en què es recomana C.C.

 Quan els pares han mostrat que posen els seus 
fills per sobre dels seus interessos

 Quan han aconseguit un bon divorci emocional
 Quan han arribat a un mutu acord basat en la 

coparentalitat o responsabilitat parental
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