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Jornada sobre qüestions pràctiques 

i vies d’actuació de la Mediació en 

els conflictes personals 
 

 

PRESENTACIÓ 

 

 

La Comissió de Mediació de l'Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell 

ofereix el divendres 11 de gener de 2019 en jornada de matí i tarda, la 

Jornada sobre qüestions pràctiques i vies d’actuació de la Mediació en 

els conflictes personals.  

Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir 

de la seva finalització en directe,  durant 3 mesos. 

L’objectiu d’aquesta Jornada passa per acostar als presents tot el ventall 

de noves vies, tècniques i línies d’actuació de la mediació com a via 

alternativa i restaurativa de resolució de conflictes, judicialitzats o no, i les 

possibilitats d’aplicació pràctica i efectiva en àmbits tan diversos com ara 

els processos de família, el penal o d’altres.  

 

Es lliurarà un diploma d’assistència als inscrits/es, que permetrà acreditar 

8 hores de formació continuada en matèria de mediació, homologades 

pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya 

 

 

 

 

PROGRAMA 
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I.- Benvinguda/Inauguració de la Jornada 

 

 

Divendres, 11 de gener de 2019 

Hora: 9.30 hores 

 

Ponent, Excm. Sr. MANOLO HERNANDEZ MARTIN 

Degà de l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell 

 

Ponent, Excm. Sr. MANEL ALBIACH CRUXENT 

Degà de l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona, president Comissió 

Mediació i Altres Sistemes Alternatius de Resolució de Conflictes del 

CICAC 

 

Ponent, Il·lm. Sr. XAVIER BERNADÍ I GIL 

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia 

de la Generalitat: NOVES LÍNIES D'ACTUACIÓ EN L'AMBIT DE LA MEDIACIÓ 

DES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 

 

 

 

 

II.- La Mediació en els processos de família: noves famílies, nous conflictes 

 

Divendres, 11 de gener de 2019 

Hora: 10.00 hores 

 

Ponent, Il·lma. Sra. RAQUEL ALASTRUEY GARCIA 

Magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona, secció 12a 

 

 

 

 

III.- Situacions conflictives més habituals en dret de família: la mediació i 

alternatives al conflicte 

 

Divendres, 11 de gener de 2019 

Hora: 12.00 hores 
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Ponent, Il·lm. Sr. ERNEST PASCUAL FRANQUESA 

Magistrat del Jutjat de Família núm. 45 de Barcelona 

 

 

 

IV.- El perdó com a atenuant; justícia restaurativa i la mediació en l’àmbit 

penal 

 

Divendres, 11 de gener de 2019 

Hora: 16.30 hores 

 

Ponent, Il·lma. Sra. CARME GUIL ROMAN 

Magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona, secció 21a 

 

 

 

V.- Qüestions pràctiques, eines i tècniques en el procés de la mediació 

 

Divendres, 11 de gener de 2019 

Hora: 18.00 hores 

 

Ponent, Sr. ARTURO ALMANSA LÓPEZ 

Advocat i mediador, president de l'Associació Espanyola de Mediació 

Interdisciplinària 

 

 

DATA / HORARI 

 

 

Divendres, 11 de gener de 2019 (jornada de matí i tarda). De 9.30h a 

14.00h i de 16.30h a 20.00h 

 

 

LLOC 
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Presencial al Saló d’Actes de  l’Il·lustre  Col·legi d’Advocats de Sabadell 

Carrer Lacy núm. 15 

08202 Sabadell   

T.- 937 265 355 

 

 

Vídeo Streaming, en directe i/o diferit des del propi ordinador 

 

 

PREUS 

 

 

Preus per a col·legiats/des del Col·legi d’Advocats de Sabadell: 

 Presencial: 30€ 

 Videoconferència / Streaming: 30€ 

 

 

 

Preus per a col·legiats/des que NO siguin del Col·legi d’Advocats de 

Sabadell,  es a dir, de la resta dels Col·legis d’Advocats: 

 Presencial: 30€ 

 Videoconferència / Streaming: 30€ 

 

 

 

Altres professionals: 

 Videoconferència / Streaming: 40€ 

 

 

INSCRIPCIONS PRESENCIALS / FORMA DE PAGAMENT 
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Inscripcions i forma de pagament per als que vulguin assistir 

presencialment contactar directament amb el Col·legi d’Advocats de 

Sabadell mitjançant la següent adreça electrònica: 

(mediacio@icasbd.org) . Inscripcions per ordre d’arribada. Aforament 

limitat            

 

 

INSCRIPCIONS VÍDEO STREAMING / FORMA DE PAGAMENT 

 

 

En primer lloc heu de formalitzar la vostra inscripció a aquesta ponència. 

Com fer-ho? Us podeu descarregar el Manual d’instruccions per accedir 

a l’oferta formativa de la Plataforma d’aquest Consell i trobareu les passes 

a seguir. 

En segon lloc i per tal de poder validar-vos, heu de realitzar una 

transferència bancària al número de compte d’aquest Consell: ES52-

3191-0500-04-4591375128. 

 

Realitzada la transferència bancària, cal fer arribar el justificant de 

pagament per fax (934 881 553) o per correu electrònic a 

formacio@cicac.cat i així poder confirmar la vostra sol·licitud d’inscripció. 
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