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"Protegim el que més estimes"

Guia del bon divorci

Seguir els principis del bon divorci és la millor manera de respectar-te, respectar la teva exparella i merèixer el respecte dels teus fills.
Els principis són els següents:
1. Un bon divorci és el que construeix el futur que volen els pares
i mares que se separen i en què tots hi guanyen. El mal divorci és
el resultat de dos monòlegs que no s’acaben amb la sentència.
2. Construir ponts. El bon divorci és el resultat d’un bon assessorament legal que permet construir ponts de diàleg amb l’altra part. El
mal divorci es construeix sobre retrets i faltes dels passat, busca un
guanyador i un perdedor, però a la llarga tots hi perden.
3. Els pares i mares són el model. En un procés de divorci, els pares
i mares són el model que seguiran els fills. Quan els pares i mares
que se separen estan bé i se senten responsables del seu divorci,
els fills se sentiran segurs. Si els pares i mares dialoguen, els fills també seran dialogants. T’oferim eines de modelatge i coaching.
4. Tria bé l’advocat que tramitarà el teu divorci. Ha de ser un
advocat amb formació postuniversitària en dret de família de Catalunya i violència de gènere, titulat en Mediació Familiar i expert
en comunicació o coaching. L’assessorament legal especialitzat
és una garantia de qualitat del servei jurídic, ateses les constants
novetats legislatives i jurisprudencials.

5. Treballar en equip. L’advocat i el client han de treballar en equip
per fer possible l’objectiu del client. La comunicació ha de ser àgil,
fluida i sense intermediaris.
6. El secret d’un bon divorci és la comunicació. Comunicar-se
bé amb l’exparella és la clau de l’èxit. És un repte important amb
beneficis directes en la teva vida i la dels teus fills. T’oferim eines de
comunicació i coaching.
7. El bon divorci és ecològic perquè evita costos emocionals, psicològics i econòmics que poden ser irreversibles. L’estabilitat emocional dels nostres fills no té preu.
8. El bon divorci no traspassa línies vermelles, com ara barallar-se
i discutir en presència dels fills, faltar-se al respecte o desautoritzar el
pare o la mare davant els fills, utilitzar els fills com a intermediaris o
per obtenir informació de la vida de l’exparella. Fer xantatge emocional als fills.
9. El pressupost i la confiança. Els nostres pressupostos s’ajusten
a la normativa dels honoraris professionals del Consell dels Il•lustres Col•legis d’Advocats de Catalunya. En un moment de confusió
emocional com el del divorci, cal evitar sorpreses econòmiques en
les factures d’advocat i procurador. Les nostres tarifes de mediació
s’ajusten a les del Centre de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya.
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