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Inscripció
A partir de l'1 de març de 2010 per Internet: www.ub.edu/ice

Avís: Els tallers del divendres són simultanis. Cada taller té les
places limitades. En el moment de formalitzar la matrícula, cal
que us inscriviu als tallers que us interessin.

Quota d’inscripció

De l'1 de març al 5 d'abril de 2010
Inscripció ordinària ............................................. 70 
Estudiants*........................................................ 50 
(Caldrà acreditar la condició d’estudiant)

A partir del 6 d'abril de 2010
Inscripció ordinària ............................................. 95 
Estudiants*........................................................ 75 
(Caldrà acreditar la condició d’estudiant)

*Es podrà sol·licitar el reconeixement d'un crèdit
  de lliure elecció

Places limitades segons la capacitat de la sala

Informació general
mediacio.iceub@hotmail.es

Informació inscripcions
Secretaria de l'ICE. Edifici de Migdia, 2a planta. Campus
de Mundet. 08035 Barcelona.
De 10 a 13 h, de dilluns a divendres
De 16.30 a 18.30 h, dilluns i dijous
A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Activitat inclosa en el Pla de formació permanent del Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Se certificaran 15 hores.

Hi col·labora

Presentació de comunicacions

Les persones interessades a presentar comunicacions
poden fer-ho d'acord amb els requisits següents: extensió
d'uns 6 fulls, mida DIA A4; marges de 2,5 cm; lletra
Times New Roman de 12 pt.; interlineat senzill; referències
bibliogràfiques segons normativa APA.

Al principi hi ha d'haver el títol, el nom dels autors i un
resum (abstract) d'unes 150 paraules. Es recomana
indicar una adreça de correu electrònic després del nom
per facilitar el contacte. El document s'enviarà a través
del correu electrònic a Joan Francesc Colomer Aragon:
mediacio.iceub@hotmail.es. És important fer constar,
en l'assumpte del correu electrònic, I Jornades Cultura
de Mediació. Les comunicacions acceptades pel comitè
científic seran publicades en el CD de les Jornades amb
ISBN.

Data màxima d'acceptació: 5 d'abril del 2010

Presentació de pòsters

Per poder dur a terme l'intercanvi d'experiències, les
persones interessades poden presentar pòsters que
hauran d'enviar-los per correu electrònic en format
PowerPoint a l'adreça electrònica:
mediacio.iceub@hotmail.es.

Els pòsters han de tenir un títol i el nom dels autors a
la part superior. En el missatge en què s'enviï el pòster
és important especificar I Jornades Cultura de Mediació
«transformació del conflicte i desenvolupament social»,
el títol i els autors. Es recomana posar una adreça de
correu electrònic al pòster. La data màxima d'acceptació
de pòsters és el dia 15 d'abril de 2010. Les persones
que presentin pòsters, s'encarregaran de portar-los el
primer dia de les Jornades amb una grandària màxima
de 100 x 100 cm, i penjar-los en els llocs habilitats per
fer-ho. Es prega a les persones que presentin pòsters
que estiguin davant del seu pòster el divendres a les
13.30 h, per facilitar el contacte amb les persones
interessades en la seva aportació. Els pòsters acceptats
pel comitè científic seran publicats en el CD de les
Jornades.

Centre de Mediació
de Dret Privat de Catalunya



DIJOUS, 6 DE MAIG

16.00 h Recepció i lliurament de material

16.30 h Inauguració de les jornades

17.00 h Ponència marc:
«Mediación, pieza del mosaico de una cultura
de paz», a càrrec de  Mireia Uranga Arakistain

19.00 h Descans

19.30 h Presentació de comunicacions, 
experiències i bones pràctiques

20.30 h Tancament de la jornada

DIVENDRES, 7 DE MAIG

9.00 h Taula Rodona: 
«Present i futur de la cultura de mediació»

Expert familiar: Joan Sendra i Montes
Expert de mediació i ciutadania: Maria Munné
Tomàs
Expert penal Menors: Josefa Delgado Bautista
Expert escolar: J. Miquel Pérez López
Expert internacional: Josep Maria Cervera
Expert penal adults: Montserrat Martínez
Camps
Coordinació : Jaume del Campo Sorribas

11.00 h Descans

11.30 h Tallers simultanis

Mediació familiar: Fuensanta Ocaña Pérez

Mediació comunitària: Maria Munné Tomàs

Mediació penal: Mercè Llenas Herbera i Albert
Rodríguez Rodríguez

Mediació penal de menors: Roberto Gimeno
Vidal

Mediació escolar: Neus Ferrer Barbany

Mediació de gent gran: Imma Armadans
Tremolosa

13.30 h Sessió de pòsters

14.00 h Dinar

15.30 h Tallers simultanis: competències 
del mediador
(Habilitats, tècniques i eines del mediador)

Gestió de la comunicació alterada en una
parella intercultural: Ansel Guillamat Rubio
L’art de generar bones preguntes per fer realitat
el millor dels futurs: Jordi Grané Ortega
Estratègies de comunicació: Roser Lladó
Moreno
Autonomia emocional i gestió de conflictes:
Rafel Bisquerra Alzina
Transformació del conflicte: Rafael Llinàs
Salmerón
Autoconeixement: Joan Cintero Basomba

17.30 h Descans

18.00 h Ponència tancament
a càrrec del Sr. Pascual Ortuño Muñoz
"La Mediación como instrumento para la
construcción del espacio europeo de justicia".

20.00 h Conclusions

Mònica Albertí Cortés
Blanca Barredo Gutiérrez
Jaume del Campo Sorribas
Sílvia Casanovas Danés
Jordi Casajoana Feliu
Antoni Giner Tarrida

Pere Led Capaz
Sheila Mas Vallbé
Catherine Perelló
Antoni Vidal Teixidor
Núria Villanueva Rey
Isabel Viola Demestre

   Presentació de les Jornades

La convivència és l'element central d'una societat
complexa amb canvis permanents i culturalment diversa.
Tots els ciutadans i ciutadanes necessiten uns
coneixements i uns hàbits de socialització i relació amb
els altres i unes habilitats per relacionar-s'hi positivament
i constructivament. El conflicte és inevitable i forma part
de les relacions socials. Es pot aprendre a conviure de
manera constructiva i positiva, amb respecte i diàleg,
integrant visions i sensibilitats diferents en una societat
sostenible quant a les relacions. Els valors de la convivència
es basen en el reconeixement de l'altre. La millor manera
de construir valors és viure'ls i compartir-los. En aquest
sentit, la cultura de la mediació contribueix al fet que
cadascú es construeixi com a persona capaç de regular-
se, de relacionar-se amb criteri i capacitat d'acció volguda
i que, davant situacions de conflicte, sigui capaç de
comprometre's en un procés de diàleg, amb voluntat
d'entesa i capacitat de decisió.

Per a una cultura de la pau sòlida necessitem que totes
les institucions i especialment tots els departaments de
l'Administració treballin en xarxa. S'ha de promoure la
cultura de la mediació amb polítiques integrades, amb
una coordinació de tots el agents socials, tant des de
les institucions com des de la societat, en general. Les
politiques de mediació han d'impulsar una integració
específica d'aquesta a través de xarxes interdepartamentals
i cooperacions/cooperatives entre administracions. És
aquest el factor que incidirà de manera específica en el
foment de la cultura de la resolució pacífica dels conflictes.
La mediació, des de tots els seus àmbits i formes, és
una eina de canvi i transformació social, la base per a
la convivència, el civisme i la ciutadania.

Amb la nova Llei de mediació en l'àmbit del dret privat
s'amplia l'abast de la mediació a conflictes sorgits de la
convivència ciutadana o social, alhora que incorpora
nous àmbits d'actuació dins dels conflictes familiars. La
llei també inclou la possibilitat que les administracions
locals i altres institucions públiques puguin oferir serveis
de mediació. Obre, també, el registre de mediadors a
nous bagatges professionals capacitats per a tal tasca.
Tot aquest nou context multidisciplinari fa necessària la
coordinació i el reconeixement dels diferents agents, per
tal d'enriquir el ventall de respostes pacífiques i establir
un marc comú de convivència i diàleg.

Comitè cientific


