TALLER DE MEDIACIÓ EN CASOS DE FAMÍLIA INTERNACIONAL
PRESENTACIÓ
La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró, organitza el Taller de Mediació
en casos de família internacional que tindrà lloc el proper dia 16 de gener de 2018 a partir de les
11.00 hores.
El taller pretén treballar de manera pràctica, el recurs a la mediació en casos de família internacional,
en temes on hi ha present elements de mobilitat dels membres familiars i possibles casos de
sostracció internacional i, per utilitzar-la com a gestió de l’especial complexitat d’aquests casos.
Es lliurarà certificació d’assistència acreditant, per als mediadors, 2 hores de formació continuada.

PROGRAMA

I.- Part
Breu comentari dels textos legals existents, que impulsen i fomenten la mediació i
la seva aplicació en els procediments judicials i el paper d’organitzacions existents
en diferents països (MIKK, REUNITE, SIME.....)

II.- Part
Anàlisi d’un cas pràctic de família internacional amb participació de tots els
assistents.

Ponent Sra. Anna Maria Vidal i Cardona
Advocada, mediadora i presidenta d’ASIME
Modera, Sra. Montserrat Bonamusa i Estrada
Advocada, mediadora i presidenta de la Comissió de Mediació de l’ICA
Mataró
LLOC

· Presencial a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró
Carrer Méndez Núñez s/n 08302 Mataró Tel. 937 415 444
· Per VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

PREUS

Preus per a col·legiats/des del Col·legi d’Advocats de Mataró:
 Presencial: Gratuït
 Videostreaming: 10€
Preus per a col·legiats/des que NO siguin del Col·legi d’Advocats de
Mataró, es a dir, de la resta dels Col·legis d’Advocats:
 Presencial: 10€
 Videostreaming: 10€
Altres professionals:
 Presencial: 10€
 Videostreaming: 10€

DATES I HORARIS

Data: Dimarts, 16 de gener de 2018
Hora: A partir de les 11.00 hores

INSCRIPCIONS
PRESENCIALS

Inscripcions i forma de pagament per als que vulguin assistir
presencialment contactar directament amb el Col·legi d’Advocats de
Mataró. Inscripcions per ordre d’arribada. Aforament limitat

INSCRIPCIONS
VIDEOSTREAMING

1. Inscriure-us des de la plataforma de formació del CICAC.
2. No feu cap pagament
3. Envieu-nos e-mail a formacio@icafi.com
4. Us validarem l’accés
5. Us girarem un rebut bancari

