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Com gestionar la vida en parella després de les vacances?

Un cop finalitzades les va-
cances, on hem gaudit de
dies sense obligacions o

les mínimes, sense horaris, sense
responsabilitats laborals, hem fet
el que ens ha vingut de gust, hem
anat a dormir tard, hem pres ba-
nys de mar, hem passejat tran-
quil·lament… La tornada pot ser
difícil, i tot això naturalment in-
flueix en la parella.

Però ho podem fer fàcil. Segui-
dament exposo uns consells amb
la finalitat de no perdre’ns en la
rutina, la feina, l’estrès, i sobretot
per no oblidar el que realment és
important en la nostra vida: la
nostra parella.

1. Sopar dels “souvenirs”.
Prepareu meticulosament i amb
molta il·lusió un sopar per parlar
dels records, anècdotes, fotogra-

fies o noves amistats. Tanmateix es
pot començar a pensar en la pro-
pera destinació, rutes, prepara-
tius...

2. Prepareu nous projectes.
Una etapa queda enrere, és per
això que és un bon moment per
iniciar nous projectes, ja siguin o
no viatges. Després de les vacan-
ces, és normal tenir una sensació
de buit i malenconia, i per tant és
molt important buscar noves il·lu-
sions i inquietuds amb la finalitat
de fer desaparèixer aquesta sensa-
ció. La vida és contínua i sempre
hi haurà coses i projectes per fer.
Tot és una qüestió d’actitud. La
nostra actitud, que sempre ha de
ser positiva, també influirà sobre
la nostra parella. Així que animeu-
vos i sigueu molt imaginatius i
creatius, i segur que us sortiran
molts nous projectes.

3. Organitzeu-vos i creeu nous
hàbits.
En aquesta nova etapa, s’ha de
planificar novament tant el temps
lliure de cadascú per anar al gim-
nàs, per fer els cursos que ens fa-
cin il·lusió, per a la lectura, com
també planificar el temps d’acti-
vitats amb la parella com ara anar

a espectacles, concerts, teatre, o
fer rutes gastronòmiques. Per
exemple, cada setmana fixar un
moment especial, i per què no el
divendres al vespre quan la set-
mana s’ha acaba’t i queda tot el
cap de setmana per endavant…
espelmes, un bon sopar i la vetlla-
da és vostra.

4. Preveieu una sortida de cap de
setmana.
Animar-vos i que un dels dos pla-
nifiqui un cap de setmana sorpre-
sa a l’altre o, fins i tot, preparar-ho
entre tots dos. No és necessari
marxar molt lluny, simplement
una excursió a la Mola amb un di-
naret asseguts a la gespa del cim o
una excursió a la platja, és una ma-
nera de motivar-nos i tenir il·lusió
enmig de la tornada de la feina i
de totes les rutines.

5. Tingueu en compte els desigs de
la nostra parella.
És important que cada membre de
la parella faci una llista de deu co-
ses que li agradaria de l’altre mem-
bre de la parella. Tant pot ser per
exemple anar a aquell restaurant
nou, com de poder posar-nos,
sense comentaris negatius, aquell
jersei que us agrada poc, o que es
reservi de dir aquell comentari que
no ens agrada gens.

La forma divertida i constructi-
va de fer-ho seria enviar-nos els
llistats per email, i llegir els desitjos
quan l’altre membre de la parella
no estigui present, amb la finalitat
de tenir el temps de reflexionar i
millorar la nostra relació.

L’objectiu és divertir-se, conèixer
més les necessitats de l’altre, i obrir
noves finestres.

6. Continueu amb l’actitud posi-
tiva.
Insistiu més en la part positiva de
les coses i oblideu-vos de la part
negativa. Per a tothom és difícil co-
mençar amb la rutina, però no ens
podem amargar amb el que no te-
nim. Fixem-nos sobretot en el que
tenim i en el que ens espera per
venir, tot és una qüestió d’actitud,
com ja he dit.

7. Quan alguna cosa no ens agra-
da, és molt important el diàleg.
Hem d’exposar a la nostra parella
com ens sentim, i alhora hem de
saber escoltar el que ens digui l’al-
tre membre de manera activa, no
serveix escoltar sense prestar-hi
atenció. Tot aquest diàleg s’ha de
fer amb total tranquil·litat, sense
alterar-nos o sentir-nos ofesos si
l’altre ens diu una cosa que no ens
agrada, i sobretot intentar cercar
les paraules apropiades per a no
ferir els sentiments.

És important prendre’ns un
temps per reflexionar el que l’al-
tre membre ens ha dit. Una vega-
da els dos coneixem la situació,
hem d’acceptar les nostres errors,
no esquivar la nostres responsa-
bilitats i demanar perdó pel que
creiem que hem fet malament.

8. Compreu-vos alguna cosa sexi!
Pots sorprendre’l quan menys s’ho
esperi, ja sigui en el gimnàs, en el
treball o a qualsevol lloc, vestit o
vestida ben sexi o amb un massat-
ge apujat de to… Intentar sor-
prendre a la nostra parella amb
petites coses, que fan que la vida
sigui més agradable i divertida.

* L’autora és psicòloga de CEMU.

És important que
cada membre
de la parella faci una
llista de deu coses
que li agradaria
de l’altre.
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Per què ens cau
el cabell quan
arriba la tardor?
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