CIRCULAR NÚM. 19/17
Activitats ICATER per commemorar el Dia de la Dona 2017
Trobada d’#advocadesICATER, jornada de formació i concurs de fotos a Twitter i Instagram

Aviat celebrarem, un any més, el Dia Internacional de la Dona, que com sabeu, es
commemora el 8 de març. Aquest any 2017 ens agradaria que tots els col·legiats, però
sobretot les col·legiades participeu activament en aquesta commemoració, i per això la
Comissió d’Igualtat de l’ICATER ha organitzat un seguit d’activitats que us detallem a
continuació:
1) Del 6 al 10 de març: Concurs de fotografies #advocadesICATER a
les xarxes socials del Col·legi, Twitter i Instagram.
Posa’t la toga, fes-te una foto i puja-la entre el 6 i el 10 de març a les xarxes
amb l’etiqueta #advocadesICATER. Pots pujar-la etiquetant-nos a Twitter
@ICATERadvocats o a
Instagram @icater_advocats. Podeu participar-hi
tant col·legiats com col·legiades, però qui surti a la foto ha de ser una (o més)
advocada/es ICATER.
La Comissió d’Igualtat triarà la foto més original i el premi s’entregarà el dia 16
de març durant la Jornada de Formació que es farà a la sala d’actes del Col·legi.
2) 8 de març, Dia de la Dona: Trobada-esmorzar informal de totes les
advocades ICATER al Col·legi (trobada a la Sala de l’EPJ, durant la qual
també es podran fer fotos per al concurs #advocadesICATER). Totes hi sou
convidades!
3) 16 de març, dijous, de 16.30 a 20h: Jornada de Formació al Col·legi

sobre “Les noves tecnologies i els delictes de violència contra la
Dona”, amb Miguel Àngel Aguilar, Fiscal Coord. Delictes d’Odi i Discriminació, i
Enrique Rovira del Canto, Magistrat de l’AP Barcelona. Formació oberta a tots
els col·legiats i col·legiades i als no-col·legiats. Consulteu programa, preus i
inscripcions a la Circular de Formació 6/2017.
Salutacions, us esperem!
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