
Grup Carles, gestió i projectes, S.L. | Av. Josep Tarradellas, 38 | 08029 BARCELONA | 93 801 72 39 

 gcadvocats@gcarles.com | www.gcarles.com | Twitter @grup_carles 

#GCDivorcis 

                                               

Taller informatiu: 

 ELS PROCESSOS DE SEPARACIÓ I DIVORCI 

Grup Carles Advocats organitza un taller informatiu gratuït adreçat a totes aquelles persones que vulguin 

conèixer els aspectes legals més importants dels processos de divorci i separació.  

Així mateix, atès que un divorci és un moment vital ple de dubtes, inseguretats i temors, comportant un 

sotrac emocional per a tota la família, comptarem amb la presència d'una coach experta en 

l'acompanyament per a la superació de l'estrés i la recuperació del control de la nostra vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponents 

Sra. Càrol Castillo – Advocada. Directora de GC Advocats. 

Sra. Verónica Tallón - Advocada de GC Advocats. Experta en Dret de Família. 

Sra. Nela Mondelo – Coach. 

Objectiu: 

Proporcionar la informació jurídica fonamental, i també de suport emocional, per enfrontar-se a un procés 

de divorci o separació matrimonial. La sessió es portarà a terme en un llenguatge entenedor i proper. Es 

resoldran dubtes i s'atendran les preguntes dels assistents.  

Destinataris: 

Adreçat a totes aquelles persones que necessitin conèixer quins són els drets i deures inherents a aquest 

tipus de processos, tant pel que fa al cònjuge com als seus fills.  

 PROGRAMA 

1. 
ASPECTES JURÍDICS BÀSICS DELS PROCESSOS DE 
SEPARACIÓ I DIVORCI 

     Divorci / separació de mutu acord o contenciós 

     Règim econòmic matrimonial 

 
    Prestació compensatòria 

    Compensació econòmica per raó de treball 

2.  PROTECCIÓ I TUTELA DELS MENORS 

    Guarda i custòdia 

    Règim de visites 

    Pensió d’aliments 

3.   COM SUPERAR UN PROCÉS DE DIVORCI 

    Aspectes Emocionals 

    Preparació psicològica familiar 

 Eines per a la presa de decisions 

4.   TORN OBERT DE PARAULES 

 
Dia: 15 de novembre de 2017 

Horari: de 18:30h a 20:00h 

Durada: 1,5 hores 

Lloc: Grup Carles Advocats 

Avinguda Josep Tarradellas, 38 

08029 – BARCELONA 

Preu: Gratuït  

Dirigit a tots els públics 
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