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Presentació

Programa

Inscripció

La mediación en escena tracta de generar
confiança en l’escenari de la mediació. Les
persones que pugen a aquest escenari tenen en
comú la presència d’emocions intenses i una
pèrdua de confiança en els altres i en elles
mateixes, expressen el dolor de les promeses
incomplertes o d’estar cansades d’esperar que les
coses millorin.
L’autora, al llarg de l’obra, en la qual recull les
experiències acumulades al llarg de 22 anys,
pretén fer sentir als actors implicats com es troben i
com els afecten els esdeveniments. També, fer-los
arribar el missatge que poden gestionar els seus
propis conflictes, tot obrint un corrent positiu perquè
el canvi es produeixi, atès que la confiança genera
autoconfiança.
Aquest corrent de confiança difícilment pot generarse si el mediador no la té en ell mateix, en la seva
competència personal i professional i en el procés
de mediació.
Comprendre i assumir la filosofia de la mediació és
la manera que les parts l’entenguin i la
comparteixin.

18.30-18.35 hores
Presentació
Josep Xavier Hernández i Moreno
Director del Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada

La inscripció és gratuïta i està oberta fins al 26 de
setembre de 2012 inclòs. L’heu de sol·licitar
mitjançant l’aplicació web del CEJFE.

Destinataris

- Mediadors i mediadores registrades en el
Registre del Centre de Mediació de Dret Privat de
Catalunya
- Personal del Departament de Justícia
- Personal d’altres departaments de la Generalitat
- Personal d’altres administracions públiques
- Advocats i fiscals
- Estudiants universitaris
- Altres persones interessades en la matèria

18.35-19.35 h
Presentació del llibre
La mediación en escena
Hi intervenen:
Pascual Ortuño Muñoz
Magistrat de l’Audiència Provincial de Barcelona i
vicepresident de GEMME
Carme Civit Ruiz
Psicòloga i delegada d’EOS- Catalunya
Trinidad Bernal Samper, autora.
Doctora en psicologia i directora del Centre de
Resolució de Conflictes Apside. Directora del
primer programa públic de mediació en ruptura de
parella, ha posat en marxa el programa de
mediació en diverses comunitats i se n’encarrega
de la formació. És vicepresidenta de l’Associació
Iberoamericana de Psicologia Jurídica, presidenta
de l’Associació Estatal de Mediadors "Mediación y
Cambio" i directora de l’Anuari de Psicologia
Jurídica. Ha ocupat diversos càrrecs al Col·legi de
Psicòlegs de Madrid i és autora de diverses
publicacions.
19.35-19.40 hores
Cloenda
Anna Llanza Sicart
Directora del Centre de Mediació de Dret Privat de
Catalunya

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 personals relatives a l’activitat.
Dia i hora
Dilluns 1 d’octubre de 2012, a les 18.30 h
Lloc
Centre d’Estudis Jurídics
i Formació Especialitzada
Carrer Ausiàs Marc, 40
08010 Barcelona
www.gencat.cat/cejfe
http://www.gencat.cat/justicia/cejfe
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