Comunicació núm. 51/2021 – 15 de novembre de 2021

Violència vicària en el marc de la violència masclista: webinar
formatiu CICAC. En línia i gratuïta dimarts 23 de novembre, a les
16.30h. Inscriu-t’hi ara!
El Consell de l’Advocacia Catalana ha organitzat el wbinCICAC: ‘Violència vicària en el
marc de la violència masclista’, pel proper dimarts 23 de novembre a les 16.30 h, en
línia i amb inscripcions gratuïtes. Amb ponents excepcionals i especialistes en la
matèria com la fiscal Susana Gisbert Grifo, la magistrada Auxiliadora Díaz Velázquez
i l’advocada Montserrat Linares Lara.
Aquest webinar abordarà la violència vicària en el marc de la violència masclista com
aquella violència que consisteix en qualsevol tipus de violència exercida contra els fills
i filles amb la finalitat de provocar dany psicològic a la mare. També es parlarà de com
els diferents professionals jurídics operen davant d’aquesta instrumentalització dels
menors a través de la violència vicària i s’analitzarà la LO 8/2021 de 4 de juny de la
protecció integral a la infància i l’adolescència davant la violència.
La presentació anirà a càrrec de: l’Excma. Sra. Encarna Orduna, presidenta de la
Comissió de Violència Masclista del Consell de l’Advocacia Catalana i Vicepresidenta
del Consell i l’ Excm. Sr. Joan Martínez, president de la Comissió de Noves Tecnologies
del Consell. Moderació: Il·lma. Sra. Inmaculada Santiago, membre de la Comissió de
Violència Masclista del Consell i membre de la Junta de Govern del Col·legi
d’Advocats de Figueres.
Ponents:
•
•
•

Sra. Susana Gisbert Grifo, fiscal de la Fiscalia Provincial de València, especialista
en Violència de Gènere.
Sra. Auxiliadora Díaz Velázquez, magistrada titular del Jutjat de Violència
sobre la Dona núm. 2 de Las Palmas de Gran Canària.
Sra. Montserrat Linares Lara, advocada, vocal de la Subcomissió de Violència
sobre la Dona del Consell General de l’Advocacia Espanyola.

Al final hi haurà torn de preguntes. La sessió es farà per Zoom. Apunta’t ara!

INSCRIU-TE ARA GRATUÏTAMENT CLICANT AQUÍ
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