Comunicació núm. 76/2020 – 14 de desembre de 2020

Us presentem el nou CANAL VIMEO ICATER, una nova
eina en obert per a la Formació de tots els membres
de l’ICATER i del públic en general, seguiu-nos!
Us presentem el nou CANAL VIMEO ICATER, un canal de vídeos
formatius i informatius que des d’avui recollirà ‘Càpsules’ sobre
qüestions jurídiques. L’objectiu és que, en vídeos breus i en un
llenguatge entenedor, s’expliquin temàtiques diverses que ens
trobem en el dia a dia de l’advocada i de l’advocat.
Des del Col·legi, i especialment des de l’Àrea de Formació ICATER, hi volem recollir un
ampli ventall d’assumptes jurídics per poder donar més eines als companys i companyes
i, alhora, acostar i donar un valor afegit a la tasca dels advocats i advocades de cara al
públic en general.
Avui mateix, estrenem amb 5 interessantíssimes càpsules que ja trobareu publicades,
són les següents, visioneu-les!:
1. ELS HONORARIS DE L’ADVOCAT I L’ADVOCADA ICATER. Per Josep Boada, membre de
la Junta de Govern i de la Comissió d’Honoraris ICATER. 6 minuts.
2. EL CONCURS DE PERSONA FÍSICA (1a part). Per Dolors Teulé, membre de la Junta de
Govern i de la Comissió de Dret d’Habitatge i Execucions Hipotecàries ICATER. 5
minuts.
3. EL CONCURS DE PERSONA FÍSICA (2a part). Per Dolors Teulé, membre de la Junta de
Govern i de la Comissió de Dret d’Habitatge i Execucions Hipotecàries ICATER. 7
minuts.
4. ASSISTÈNCIA A COMISSARIA: LECrim i Directives. Per Abel Molina, advocat col·legiat
ICATER núm. 1985. 8 minuts
5. 2a OPORTUNITAT: PRESENTACIÓ DE LA GUIA DE BONES PRÀCTIQUES EN MATÈRIA
D’ACORD EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTS, CONCURS CONSECUTIU I EXONERACIÓ
DEL PASSIU INSATISFET. Amb José Mª Fernández Seijo, magistrat de la secc. 15a de
l’AP Barcelona, i Miguel Ángel Salazar, advocat col·legiat ICATER núm. 2585. 26 minuts
Us suggerim que us subscriviu ara mateix al CANAL VIMEO ICATER per no perdre-us cap
de les CÀPSULES INFORMATIVES ICATER que anirem publicant.
Esperem que aquesta iniciativa sigui del vostre interès, gràcies pels vostres comentaris!

