
Què hem d'esperar d'un contracte.                  11 d'octubre a les 19:00 hores

Contractem contínuament, el que vol dir que ens vinculem amb altres persones. A La 

Troca hem constatat que molts dels conflictes civils tenen el seu origen en lʼinici de la 

relació, en el contracte. En aquesta sessió explicarem i practicarem com fer un 

contracte de tal manera que ens ajudi a reduïr possibles conflictes en la seva aplicació.

Trencament, família, fills/es.                         1 de novembre a les 19:00 hores

Parlarem del divorci i ens preguntarem quina és la relació jurídica dels pares amb els 

fills, abans i després del divorci: què és la custòdia? Què és la patria potestat? Què és la 

pensió dʼaliments? Volem explicar com, des del dret, es pot acompanyar en la transició 

dʼuna família de pares casats a una família de pares divorciats, amb un objectiu sempre 

en el punt de mira: preservar lʼinfant.  

Parir i néixer amb respecte.                        22 de novembre a les 18:00 hores

El part i el naixement són experiències vitals. Xerrarem sobre els seus condicionants, 

sobre com informar-nos de les possibiltats de parir i sobre com fer que sigui 

respectada la nostra voluntat en aquest moment de la vida. Des de la perspectiva 

jurídica, La Troca aportarà unes nocions bàsiques dels drets de la mare i lʼinfant.

La mort.                                                         13 de desembre a les 18:00 hores

Veurem de quina manera podem fer valer la nostra voluntat en relació a la pròpia mort i 

a la disposició dels nostres béns ivoluntat després de la mort (testament i testament 

vital). També ens acostarem a la relació amb lʼadministració sanitària i personal mèdic i 

als tràmits administratius que els vius han de fer després de la mort dʼalgú proper.

Cost: 1 sessió 15 €, 4 sessions 50 €. Inscripcions info@latroca.info / 683.308.341  

c/ indústria, 69 (Malgrat de Mar) www.latroca.info
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