
 

COMUNICACIÓ - INCIDÈNCIES COVID-19 
Tramesa: Dimecres, 8 d’abril de 2020 

 
PODEU CONSULTAR EL RECULL DE COMUNICACIONS, NORMATIVA I DOCUMENTS 

COMPLEMENTÀRIS A LA PÀGINA WEB DEL COL·LEGI. 
HI ANIREU TAMBÉ CLICANT AQUÍ 

 
 
Companyes i companys, 
 
Us fem arribar les següents informacions que podem ser del vostre interès: 
 
- COMUNICAT JUTJAT SOCIAL 1. Des del Jutjat social 1 de Lleida ha comunicat que a partir del 6 
d'abril, l'adreça del correu per a remetre les comunicacions necessàries, que no es puguin 
trametre per l’aplicació ejcat, és el correu corporatiu social1.lleida@xij.gencat.cat,  
  
També ens informen que s'ha activat Servei d'atenció telefònica al número 973.700.185. 
 
- NOTA D’ACLARIMENT SOBRE PRESENTACIO DE DEMANDES. Us aclarim les notes publicades 
els dies anteriors en el sentit que, només es poden presentar escrits als jutjats relacionats amb 
els assumptes declarats urgents, a l'inici de l'estat de alarma.  
 
- ASSISTÈNCIES A PERSONES  DETINGUDES. Les declaracions en seu policial es fan amb 
normalitat mitjançant videoconferència, tret de que es tracti de persones investigades. Us 
aconsellem doncs una consulta prèvia amb els Mossos d’Esquadra un cop rebeu l’avís 
d'assistència. 
 
En seu judicial, en tant no rebem alguna instrucció diferent, les declaracions es fan per 
videoconferència estant la persona detinguda a la seu policia i el lletrat o lletrada a la seu judicial. 
 
- FORMACIÓ. CURS D’ESPECIALITZACIÓ LLETRADA EN DRET PENITENCIARI. Com ja us vam 
comunicar (Butlletí de notícies. Núm. 11/2020) es manté la propera edició del curs habilitant 
que començarà el dia 21 d’abril. El curs es manté però us informem que, arrel del confinament 
decretat pel Govern, des del Consell de l’Advocacia Catalana s’ha adaptat a les circumstàncies 
actuals. Per aquest motiu oferirem el curs, íntegrament en format videoconferència, mitjançant 
el sistema “go to meeting”. 
 
Tant les sessions teòriques, com les pràctiques les farem en aquest format. Per les teòriques, es 
seguirà el mateix sistema dels WbinCICAC; les pràctiques s’hauran de seguir en directe, en grups 
formats per un màxim de 20 persones.  
 
Pel que fa a la prova, en principi està previst mantenir la mateixa data (19/06/2020), però en 
funció dels esdeveniments anirem readaptant-nos a les circumstàncies. 
 
Podeu consultar programa i fer la inscripció, aquí. 
 
- FORMACIÓ VIRTUAL. Wbin del CICAC que tindran lloc durant aquests dies de confinament: 
 

http://www.advocatslleida.org/
mailto:social1.lleida@xij.gencat.cat
https://mailchi.mp/9ea79868a13b/collegi-de-ladvocacia-de-lleida-butllet-de-notcies-nm-2594568
http://www.advocatslleida.org/ca/formacio/cursos/2020-curs-despecialitzaci%C3%B3-lletrada-en-dret-penitenciari


 

- Dijous, 9 d’abril de 2020, a les 18:00h, ponència a càrrec de la Psicòloga Sra. Carme 
Brit, sota e el títol “Com gestionar la incertesa en moments de crisi” 

- Dimecres, 15 d’abril de 2020, a les 18:00, ponència a càrrec de l’Advocat Sr. 
Antonio Pérez De Gregorio i Capella sota el títol : “Com afecta el COVID-19 els 
contractes entre empresaris” 

- Dijous, 16 d’abril de 2020, a les 12:00h, a càrrec de l’advocada Sra. Anna Figueres, 
sota el títol: “El dret d’asil durant l’estat d’alarma : Qüestions pràctiques” 

- Divendres, 17 d’abril de 2020, a les 18:00h, ponència a càrrec de l’Economista 
Professor José M. Gay de Liébana y Saludas, sota el títol :  “Impacte econòmic del 
COVID-19 i el nou paradigma que s’estableix arran de la crisi sanitària i econòmica” 

 
Enllaç web per accedir als Wbin CICAC. 
 

PODEU CONSULTAR TOTA LA INFORMACIÓ MITJANÇANT  
L’APLICACIÓ QUE HEM POSAT AL VOSTRE SERVEI 

DESCARREGUEU-VOS L’ATTRIL ALS VOSTRES DISPOSITIUS (Guia) 
 
 
Podeu comunicar-vos amb nosaltres a través del correu covid19@advocatslleida.org. 
 
Continuem al vostre servei. 
 
LA JUNTA DE GOVERN 

 

https://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
http://www.advocatslleida.org/documents/MANUAL_ATTRIL.pdf
file://///srvlleida/Dades/·%20ÀREES/06%20COMUNICACIÓ/COMUNICACIONS/BUTLLETÍ%20DE%20NOTÍCIES/COVID-19/WEB.%20INFORMACIÓ%20COVID-19/Comunicacions/covid19@advocatslleida.org

