COMUNICACIÓ - INCIDÈNCIES COVID-19
Tramesa: Dimarts, 9 de juny 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:
- ESTRANGERIA: Des de l’Oficina d’Estrangeria de Lleida ens informen que des d’aquest dilluns
han reobert l'atenció al públic, amb les condicions de seguretat adients a la situació actual, i que
només atendran a ciutadans amb cita prèvia.
Aquesta es donarà només per a sol·licituds d'autoritzacions inicials (arrelaments, reagrupacions,
etc.). Per tant, no hi haurà atenció presencial d'informació ni presentació de renovacions.
En aquest moment atenen les cites que ja estaven donades per aquests dies, i que en esl propers
dies reprogramaran les que estaven donades i que no es van poder atendre. Enviaran un SMS
als interessats indicant-los el nou dia i hora.
Ens han facilitat, de nou, una guia de tràmits d'estrangeria que podeu consultar aquí.
- FORMACIÓ: Us recordem que des de l'Institut Català de les Dones han organitzat el Cicle de
Webinars: eines d'investigació per a l'abordatge de les violències masclistes, amb l'objectiu
de difondre el coneixement acumulat en les eines d’investigació que ha produït en els últims
mesos. S’ofereixen a través de la plataforma Zoom. L’estructura de la sessió serà de 45 minuts
de presentació entre les diverses ponents que hi intervinguin i 45 minuts de resposta a les
preguntes que es formulin des del públic mitjançant el xat de l’eina Zoom.
Per a més informació sobre la programació del cicle, podeu consultar la següent pàgina web, on
a més us podreu inscriure.

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

