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Centre d’Estudis Jurídics  
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Carrer d’Ausiàs Marc, 40  
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Si la sala d’actes queda plena, l’acte es 
retransmetrà en temps real a les aules 3 i 4 
del CEJFE. 
 
Etiqueta a Twitter: #diamediacio2017 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organització  
 
Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques 
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya 
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Presentació 

 
Coincidint amb l’aniversari de l'aprovació pel 
Comitè de Ministres del Consell d'Europa de 
la 1a Recomanació núm. R (98) 1, sobre 
mediació familiar, el 21 de gener se celebra 
el Dia Europeu de la Mediació. 
 
És la tercera ocasió en què junts 
commemorem el Dia Europeu de la Mediació 
i tornem a manifestar-hi el nostre suport amb 
l’adhesió al Manifest Institucional Dia 
Europeu de la Mediació, que es va presentar 
el 21 de gener del 2015. 
 
Avui, amb aquest acte, es clou una setmana 
en la qual l’impuls a la mediació s’ha fet 
palès a través de les activitats organitzades i 
dutes a terme per tots els qui, des de les 
administracions públiques, les institucions i la 
societat civil creiem en la mediació com a 
eina que ens aporta uns valors que ens 
conduiran cap a la maduresa individual i 
social. 
 

Destinataris 

 
Representants i personal de les 
administracions públiques, institucions 
públiques i privades, entitats organitzadores i 
col·laboradores dels actes commemoratius 
del Dia Europeu de la Mediació, mediadors i 
mediadores, persones i organitzacions 
interessades en la mediació, estudiants i 
ciutadans i ciutadanes. 

  

Programa  

 
10.30 - 11 h 
Acreditació  
 

11 - 11.15 h 
Presentació 

Gabriel Capilla i Vidal 
Director del Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada 

Xavier Bernadí Gil 
Director general de Dret i d’Entitats Jurídiques 
 

11.15 - 12.45 h 
Pluja d’idees i casos de mediació * 
Espai en el qual experts i professionals de la 
mediació plantejaran idees, experiències, 
propostes i casos d’èxit en mediació. 
 

12.45 – 13 h  
Pausa 
 

13 - 13.15 h 
Signatura del Conveni de col·laboració en matèria 
de mediació entre el Departament de Justícia i 
l’Associació Catalana en Pro de la Justícia  
 

13.15 - 13.30 h  
Signatura de les adhesions al Manifest 
institucional sobre el Dia Europeu de la Mediació 
 

13.30 – 14 h 
Cloenda 

Carles Mundó i Blanch 
Conseller de Justícia de la Generalitat  
de Catalunya 

Coral de Justícia 

Condueix l’acte 

Josep Fité Guarro 
Tècnic del Centre de Mediació de Dret Privat de 
Catalunya 
 

  

Inscripció 

 
La inscripció és gratuïta. L’heu de sol·licitar a 
inscripció [http://dom.cat/pl2] fins al 19 de gener 
inclòs. Al formulari, a l’hora de comunicar les vostres 
dades, respecteu les instruccions que s’indiquen per 
fer la inscripció per correu electrònic. 
 
Tractament de dades 
 
La base de dades del CEJFE és d’ús estrictament 
intern. Les vostres dades personals no es 
comunicaran a tercers, només es faran servir per 
enviar-vos les notificacions relatives a les activitats 
del CEJFE. 

Les places són limitades. Rebreu una resposta a 
la vostra sol·licitud per correu electrònic tres dies 
abans de l’activitat. 

 

*Persones que intervenen, entre d’altres, en la pluja d’idees i 
casos de mediació: 

Raquel Alastruey Gracia 

Elena de la Campa Alonso 

Manel Canyameres Sanahuja 

Lluís Casado Esquius 

Mercè Caso Señal 

Mercè Claramunt Bielsa 

Elena Lauroba Lacasa 

Rafael Llinàs Salmeron 

José Alberto Marín Sánchez 

Pascual Ortuño Muñoz 

Josep Redorta Lorente 

Juan Antonio Ruiz García 

Rosa Torre Lloveras 

Mon Tur Racero 

Núria Villanueva Rey 

Javier Wilhelm Wainsztein 

https://ejusticia.gencat.cat/CEJFE/AppJava/iniciInscripcio.do?reqCode=iniciInscripcio&cejTipusInscripcio.tipusInscripcio=JMF

