
Quines són les necessitats dels vostres clients i 
quins són els vostres mitjans de resolució?
En assumptes matrimonials, sempre busquem la 
solució jurídica més avantatjosa pels nostres clients 
a un problema personal generat en el seu entorn 
familiar i, per tant, de caràcter molt emocional. 
Disposem dels millors professionals jurídics amb 
especialitat en aquesta matèria amb un alt nivell 
humà i, a més, proporcionem d’altres serveis pro-
fessionals per obtenir la millor defensa pel client.
Els casos de divorci acostumen a acabar en judici 
o hi ha solucions alternatives? Com assessoreu els 
clients? 
En primer terme, intentem trobar una solució 
jurídica amistosa, perquè estem regulant relacions 
personals on sovint hi ha menors implicats. Són les 
parts qui millor coneixen les circumstàncies que els 
envolten i un acord extrajudicial recull amb concre-
ció i detall situacions que permetran relacions més 
fluides i satisfactòries.
A vegades els advocats matrimonialistes us con-
vertiu en assessors sentimentals, psicòlegs, com 
feu entendre al client quin és el vostre rol? 
Resulta difícil separar l’assessorament jurídic 
del personal, ja que precisament l’origen de 
l’assumpte és la generació d’un greu problema 
personal o familiar i, per tant, ens han de fer co-
neixedors del mateix. Quan una persona busca un 
professional del nostre despatx necessita escoltar 
tant les solucions legals com les personals per fer 
front a noves situacions vitals. A JDA persona-
litzem el tracte als nostres clients i busquem la 
solució jurídica més favorable per la defensa i 
millora de la seva situació.
Com a professionals i especialistes en casos de di-
vorcis… quins consells donaríeu a algú en procés 
de divorci a l’hora d’haver d’escollir un advocat?
L’experiència ens diu que la persona que busca un 
advocat en aquesta matèria tan delicada cal que 
tingui en compte elements tan importants com l’es-
pecialització professional, la capacitat de l’advocat/
advocada en matèria de conciliació, i considerem 

molt rellevant que el professional que defensi els 
interessos conegui els jutjats on el seu assumpte 
serà objecte de tramitació, a fi de poder donar-li 
una millor visió dels elements que poden tenir-se 
en compte a l’hora de jutjar el seu cas.
Quin és l’avantatge i/o benefici que ofereix JDA 
Assessors als particulars que contracten els vos-
tres serveis? 
A JDA tenim com a objectiu aconseguir les preten-
sions dels nostres clients i desenvolupem la nostra 
tasca amb honestedat, professionalitat, creativitat i 
bon treball. L’avantatge de ser un gran despatx ens 
permet oferir al client d’altres serveis, més enllà 
del jurídic, que pugui necessitar durant el procés 
que portem a terme i donar així el millor servei 
possible.
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