Comunicació núm. 22/2020 – 17 d’abril de 2020

MÉS Webinars gratuïts que podeu seguir aquesta setmana a la
Plataforma de Formació del Consell de l’Advocacia Catalana:
La #FormacióCICAC en el #formatdesdecasa no s’atura ni un moment buscant
propostes de Formació que us puguin interessar! Per això, a banda dels
Webinars del què ja us vam informar per aquesta setmana laborable que avui
acaba, us informem dels NOUS webinars que s’han programat, el primer d’ells,
per avui mateix a les 12h!
Us suggerim que, si no els podeu veure en directe, us hi apunteu igualment!
ELS PODREU VEURE EN DIFERIT, els trobareu a la Plataforma de Formació del
CICAC els propers tres mesos, disponibles. Si teniu dubtes o incidències,
contacteu amb la bústia formacio@cicac.cat.
•

Divendres, 17 d’abril de 2020, a les 12 h, ponència a càrrec del degà de l’ICA
Granollers, el Sr. Joan Martínez, sota e el títol Noves formes de violència
contra la dona: El delicte des de la xarxa.
RECORDEU que per aquesta tarda a les 18 h també us podeu apuntar
a aquesta ponència a càrrec de l’economista Professor José M. Gay de
Liébana y Saludas: Impacte econòmic del COVID-19 i el nou paradigma
que s’estableix arran de la crisi sanitària i econòmica.

•

Dilluns, 20 d’abril de 2020, a les 18 h, ponència a càrrec de la Cap de secció
del servei de mediació i arbitratge de l’Agència Catalana de Consum de la
Generalitat, la Sra. Irene Puig, sota el títol: La mediació en l’àmbit de
consum (FORMACIÓ HOMOLOGADA PEL CENTRE DE MEDIACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA).

•

Dimarts, 21 d’abril de 2020, a les 12 h, a càrrec de la psicòloga Sra. Carme
Brit, sota el títol: La clau de l’èxit d’una entrevista amb la clientela. Coneix
com pensa el teu client/a.
INSCRIVIU-VOS-HI A LA PLATAFORMA DE FORMACIÓ DEL CICAC, ARA!
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