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FORMACIÓ DUAL
ADECAFF

aposta

per

la

formació

dels

professionals de l'esport i arriba a un acord
amb

el

Departament

d’Educació

de

la

Generalitat de Catalunya, per a que les i els
estudiants

de

formació

professional

d’especialitats esportives duguin a terme les
pràctiques

formatives,

en

modalitat

de

formació dual, en els centres associats a
ADECAFF.

NEIX ADECAFF VALOR
ADECAFF

disposició

Des d'ADECAFF tenim ganes de crèixer amb

assistència gratuïta en les següents matèries:

vosaltres i per aquest motiu, us oferim la

serveis d’assessoria fiscal, comptable, laboral

següent promoció:

i

posa

administrativa,

a

la

teva

CREIXEM JUNTS!

cobertura

de

riscos

i

comunicació. Per més informació, contacteu

Si ens portes a un nou membre, tindràs una

al següent mail:

mensualitat gratuïta tu i un trimestre gratuït
qui ens portis!

info@adecaff.cat
T'hi apuntes?

ADECAFF RECLAMA A LA GENERALITAT NO
ESPECULAR AMB L'ÚS DEL CERTIFICAT COVID
La patronal catalana ADECAFF, manté el seu
rebuig a l'aplicació del Certificat COVID un cop
aquesta mesura ha tornat a ser plantejada pel
comitè científic que assessora la Generalitat de
Catalunya en qüestions vinculades a la pandèmia.
Font: Diari CMDSPORT
https://www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/adecaffreclama-la-generalitat-no-especular-uso-del-certificado-covid/

EL CONSTITUCIONAL ANUL·LA PART DEL DECRET DEL
SEGON ESTAT D'ALARMA
El ple del Tribunal Constitucional, en una nova sentència amb discrepàncies internes, ha
declarat inconstitucional part del decret pel qual es va acordar el segon estat d'alarma,
vigent entre el 9 de novembre de 2020 i el 9 de maig de 2021. Aquesta sentència
encara no ha estat publicada, rebreu un resum de la mateixa quan es publiqui.
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/16693-el-constitucional-anula-parte-del-decreto-del-segundoestado-de-alarma/

Font: Notícias Jurídicas

ACCIONS ADECAFF
Acord amb el
Departament
d'Educació per la
Formació Dual

Posada en marxa
d'ADECAFF Valor

Reunions amb
l'administració per
reivindicar el 100%
d'aforament en les
instal·lacions
esportives

Promoció "Creixem
junts" amb
descomptes a les
quotes

AQUEST MES DONEM LA
BENVINGUDA A ...
PATROCINADORS

COL·LABORADORS

8 comunicats de
servei informatiu
adreçats als
associats i
associades

Aparició en mitjans i
xarxes socials

