
VIII Jornades 
C ULT UR A DE  M E DI A C I Ó 

       
 

 
 
 
 
 

26 i 27 d’abril de 2019 
 
Divendres 26 d’abril . Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona 
Dissabte, 27 d’abril . Palau de les Heures. Campus Mundet UB. 
 
 
Presentació de les Jornades 
 
Cap a on anem en cultura de mediació? 
Si fem un repàs històric veiem que la cultura de mediació ha estat present en tots els àmbits de la 
societat i les institucions públiques catalanes. 
 
Ja l’any 1992, la llavors Direcció General de Mesures Penals Alternatives i de Justícia Juvenil, 
regula programes educatius durant l’execució de mesures judicials com programes previs a 
l’adopció d’aquestes. Així, obre l’oportunitat a què, voluntàriament, el o la menor pugui reparar el 
dany causat -econòmic, relacional i emocional- a la víctima de delictes penals (Llei Orgànica 
4/1992, amb el suport de la Resolució 20/87 del Consell d’Europa). Posteriorment, amb la seva 
regulació legal s’inclou la mediació-reparació com a part del procediment penal ordinari, a nivell de 
tot l’Estat (Llei 5/2000 de Responsabilitat Penal del Menor). Més tard, es fa extensiu als infractors 
adults com a una via opcional de reparació.  
 
El Departament d’Ensenyament, durant l’any 2002, amb el Programa de convivència en els centres 
docents de secundària, exposava el seu propòsit i intencionalitat afirmant: “La convivència positiva 
entre les persones que integren les nostres societats plurals constitueix un repte que afecta tota la 
humanitat. El departament assumeix aquest repte que implica, de manera molt especial, vetllar per 
tal que la població més jove de Catalunya sigui capaç de resoldre els conflictes de manera pacífica i 
dialogant” (Introducció de La convivència en el centres docents d’ensenyament secundari. 
Departament d’Ensenyament, 2003). Així, el curs següent (2003-2004) va iniciar un Programa de 
mediació escolar per a la comunitat educativa i l’any 2007 ho va fer extensiu als centres d’Infantil i  
Primària. Aquest programa posa de relleu la funció social de l’educació i manifesta que: “En 
definitiva, l’educació és un projecte de progrés personal, comunitari i humà, que actua com a 

«Dues dècades de 
mediació. Cap a 
on anem?» 



estímul de formes de convivència més justes i fins i tot com a motor de prevenció primària de la 
violència” (La convivència en els centres d’educació infantil i primària, Departament d’Educació, 
2007). 
 
Durant el mateix període, el Departament de Justícia crea el Centre de Mediació Familiar de 
Catalunya (Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar), el qual inicia el seu funcionament el 
mes de juliol de l’any 2002, amb els principals objectius de fomentar i difondre la mediació i 
facilitar que tots els ciutadans hi tinguin accés. El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya 
es crea l’any 2009, obrint l’opció de la mediació a altres àmbits del dret (Llei 15/2009, de 22 de 
juliol, de mediació en l’àmbit del Dret privat).  
 
Al seu torn, la mediació comunitària, també experimenta un remarcable desenvolupament en 
destinar, especialment els ajuntaments, recursos econòmics i personals per a la resolució de 
conflictes relacionats amb el civisme, la convivència urbana, les activitats econòmiques i 
comercials, etc. 
 
Aquestes Jornades volen facilitar un espai de reflexió als professionals per continuar avançant en la 
cultura de mediació valorant el avenços i plantejant els reptes de futur. 
 
 
Programa 
 
Divendres 26 d’abril  
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona 
 
16.00 -  17.00 h   Visualització d’un cas de mediació. Cas pràctic portat en co-mediació per 
Javier Whilhelm Wainsztein i Òscar Negredo Carrillo . Aula de mediació de la Facultat de 
Dret UB.  
 
Javier Wilhelm Wainsztein. Psicòleg, director de MYC S.L, director del màster en Mediació 
Professional de la Universitat Pompeu Fabra, director de diversos centres de mediació a Catalunya, 
supervisor de centres de mediació. Formador de mediadors des de 1996 i consultor en programes 
internacionals de mediació. 

Òscar Negredo Carrillo. Diplomat en Educació Social, graduat superior en Pedagogia Social per 
la UB, màster en Gestió Pública per la UAB i postgraduat en Resolució de Conflictes Públics i 
Mediació Comunitària per la Universitat de Girona. Coordinador del Servei de Mediació 
Comunitària i del Servei de Suport a les Comunitats de Veïns i Veïnes de l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat. 

17.00 - 18.00h Reflexió i debat sobre el cas de mediació. Aula Magna de la Facultat de Dret 
UB. 

18.00 h  Descans 

 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=556003&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=556003&language=ca_ES
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Civisme&action=edit&redlink=1


18.20 h Recepció i lliurament de material 
               
18.30 h  Inauguració de les Jornades  

• Dr. Xavier Pons Ràfols, Degà de la Facultat de Dret de la UB. 
• Sra. Núria Cuenca i León, Secretària general del Departament d’Educació 
• Sra. Núria Flaquer, Diputada responsable de la comissió d’advocats/des, Mediadors/es 

de l’il·lustre col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
• Dra. Carme Panchón Iglesias, Directora adjunta de l’IDP-ICE. 

 
 
19 h Taula d’experiències: «Programes innovadors en mediació» 
 
-  Ajuntament de Castell-Platja d’Aro. «Projecte comunitari amb enfocament sistèmic». Anna 
Viñas Millán, educadora social i Pilar Poyatos Casas, cap de l’Àrea de Dinamització Comunitària.  
 
-  Girona. «La guàrdia urbana impulsa la mediació». Irene Alcaide, sotsinspectora de la Policia 
Municipal de Girona. 

 

Dissabte, 27 d’abril . Palau de les Heures. Campus Mundet UB. 
 
09.30 - 11.30 h  Tallers simultanis 

 
- El mediador: rol i posició   

 

Òscar Negredo Carrillo  
Diplomat en Educació Social, graduat superior en Pedagogia Social per la UB, màster en 
Gestió Pública per la UAB i postgraduat en Resolució de Conflictes Públics i Mediació 
Comunitària per la Universitat de Girona. Coordinador del Servei de Mediació Comunitària 
i del Servei de Suport a les Comunitats de Veïns i Veïnes de l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat. 

     

- El valor de la narrativa en la gestió alternativa del conflicte   
 

Javier Wilhelm Wainsztein. Psicòleg, director de MYC S.L, director del màster en 
Mediació Professional de la Universitat Pompeu Fabra, director de diversos centres de 
mediació a Catalunya, supervisor de centres de mediació. Formador de mediadors des de 
1996 i consultor en programes internacionals de mediació. 
 

- Gestió relacional en la mediació.  
 

Gemma Pérez Clemente. Psicòloga, coach acreditada pel Col·legi de Psicòlegs de 
Catalunya. Coordinadora del Postgrau Mentoria i coaching en educació de l’ICE de la UB. 
 

11.30 h Descans 

 



 
12.00 - 13.30 h  Taula rodona: «On som i cap a on anem en cultura de mediació»  
(institucions responsables del impuls a la mediació) 
 

- Entitats Jurídiques: Dr. Xavier Bernadí Gil. Director general de Dret i d’Entitats 
Jurídiques.  

- Universitat de Barcelona: Dra. Elena Lauroba Lacasa: professora titular de Derecho 
civil de la Facultat de Dret.  

- Educació: Sra. Marta Clar Ballesteros. Cap de servei d’Escola i Família. Departament 
d’Educació.  

- Salut: Sra. Sara Daví Fernández. Advocada i mediadora, directora de projectes a 
l’Observatori de Mediació de la Universitat de Barcelona. Coordinadora de la Unitat de 
Mediació del Consorci Sanitari de Terrassa.  

- Justícia Juvenil: Sr. Robert Gimeno Vidal. Mediador i formador del Programa de 
prevenció i mediació comunitària de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i 
de Justícia Juvenil (DGEPCJJ). 
 
Modera: Dra. Carme Panchón. Directora adjunta de l’IDP-ICE UB.  
 

 
13.30 h Menció honorífica de les VIII Jornades Cultura de Mediació a una entitat o personalitat, 
per la seva aportació a la millora de les relacions humanes en la nostra societat. 

   

14.00 h Dinar  

15.30 - 17.30 h Tallers simultanis  
           

- La justícia restaurativa redueix la reincidència en els conflictes  
 

Vicenç Rul·lan Castañer. Llicenciat en Psicologia, assessor a l’Institut per a la 
Convivència de la Conselleria d’Educació de les Illes Balears i president de l’Associació de 
Justícia Restaurativa de les Illes Balears.  

 

- Focusing i gestió del conflicte  
 

Caroline Copestake Christy. Llicenciada EN Psicologia (UB). Psicoterapueuta orientada al 
Focusing i Trainer (The Focusing Institute NY). Postgrau en Counseling en dol i pèrdues. 
Psicoterapeuta centrada en la Persona i Gestàltica. 
 

- Comunicació, cos i emocions 
 

Irene Pellicer. Llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Màster en Educació 
Emocional i Benestar. Postgrau en Neuroeducació. Professora de Secundària. 

     

17.30 h Descans  

18.00 h Síntesi de les idees clau dels diferents tallers i conclusions  



 
 
Inscripció 
 
A partir del 8 de març de 2019  
 

• per Internet: formulari de matrícula 

Avís: els tallers del dissabte són simultanis. Cada taller té les places limitades. En el moment de 
formalitzar la matrícula, cal que us inscriviu al taller que us interessi de matí i tarda. 

 
 

Quota d’inscripció 
 

Del 8 de març  al 23 d’abril de 2019 

Inscripció ordinària…………………………………………………………… 110 € 

Inscripció reduïda (*) …..……………………………...…………….………..  85 € 

(*)  
• Estudiants universitaris i aturats (caldrà acreditar-ho). 
• Exalumnes de màsters i postgraus de Mediació, d’Educació Emocional, d’Intel·ligència 

Emocional a les Organitzacions, i de Tutoria i la seva Pràctica (caldrà acreditar-ho). 
• Membres del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 

Consell de l’Advocacia Catalana, Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres 
i Ciències de Catalunya, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, Col·legi 
Oficial de Treball Social de Catalunya; persones associades a l’ACDMA, Col·legi de Pedagogs 
de Catalunya (COPEC), Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (COLPIS)  (caldrà 
acreditar-ho). 

• Professorat de la Universitat de Barcelona. 
 
 

El 24 d’abril de 2019 

Inscripció ordinària …………………………………………………………..... 120 € 

Inscripció reduïda  (*)…………………………………………………………... 95 € 

 
El preu inclou el dinar del segon dia. 
Places limitades a la capacitat de la sala.  
Se certificaran 15 hores.  
 
 
 

Informació 
 
A/e: http://www.ub.edu/ice/ 
A/e: icecursos@ub.edu (informació sobre inscripcions). Tel.: 934 021 024 
A/e: culturademediacio@gmail.com (informació general) 

http://www.ub.edu/gidp-matice/faces/formatice?curs=36081
http://www.ub.edu/ice/
mailto:icecursos@ub.edu


 
 

Les activitats organitzades per l’IDP (ICE) tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats 
incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.  

 

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor o 
professora (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o 
convocatòries del Departament d’Educació  de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui 
cada convocatòria. 
 
 
 

Organitzen 

 
 

Comitè Científic   

Mònica Albertí Cortés 
Albert Arcas i Pons 
Maria del Mar Aldámiz-Echevarría Iraurgui 
Blanca Barredo Gutiérrez 
Jaume del Campo Sorribas 
Jordi Casajoana Feliu 
Francesca Ferrarri Rebull 
Antoni Giner Tarrida 
Núria Mestres Giménez 
Cristina Montañes Parra 
Eva Noguera Cambray 
Àngels Grado Pérez      
Pere Led Capaz 
Sheila Mas Vallvé 
Marta Mozo Llussià 
Carme Panchón Iglesias 
Ariadna Salvà Aige 
Antoni Vidal Teixidor 
Núria Villanueva Rey 
Carlos Villagrasa Alcaide 
Isabel Viola Demestre 
 
 
 
 

 

 



Hi col·laboren     

   
    
                                       
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centre ADR ICAB i Comissió 
d’Advocats Mediadors de l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
 
 
 
 
Centre de Mediació de Dret Privat 
              de Catalunya 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
Consell de l’Advocacia Catalana       
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