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II Congrés Estatal Interprofessional de Mediació 

 

Tortosa, dijous 21 i divendres 22 de juny de 2018 

 

 

 

Llocs:  

- Presentació del Congrés i ponències centrals: Delegació del 

Govern de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre 

(Tortosa). 

- Tallers: Museu de Tortosa. 

- Tallers: seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa. 

 

Formació Continuada: 

- El Consell de l’Advocacia Catalana certifica l’assistència al 

Congrés com a 12 hores de formació continuada en mediació, 

segons l’article 21 del Decret 135/2012, de 23 d’octubre, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de 

mediació en l’àmbit del dret privat. 

 

Programa provisional: 

 

 

Dijous, 21 de juny de 2018 

 

Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a les Terres de 

l’Ebre (Tortosa) 

 

 

9 - 9.55 h: acreditacions i cafè de benvinguda. 

10 - 10.30 h: inauguració per part de les autoritats. 

10.30 - 11 h: presentació del Congrés. Un pas més: la mediació 2.0. 
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11 -12.25 h: primera ponència Mediant a l’empresa familiar del segle XXI. 

Ponent: Dra. Sra. Elena Baixauli. Doctora en psicologia per la Universitat 

de València i psicòloga titular del Centre Mèdic Pasarela a Eliana 

(València). 

 

 

 

Dijous, 21 de juny de 2018 

 

Museu de Tortosa / seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades 

de Tortosa 

 

 

12.30 -14 h: tallers simultanis: 

 

T1: Mediació en la Llei de la segona oportunitat. Sala de Plens de la seu 

de l’ICA Tortosa. 

- Ponent: Sr. Borja Pardo, llicenciat en dret per la UB i en periodisme 

per la UAB, administrador concursal i mediador concursal. 

 

T2: Mediació en línia. Biblioteca de l’ICA Tortosa. 

- Ponents: Sra. Natàlia Flores, advocada i mediadora, especialitzada 

en serveis ADR o resolució alternativa de conflictes, i vocal de la 

Comissió de Mediació de l’ICAB; i Sra. Marta Méndez Pichot, 

advocada i mediadora, especialitzada en serveis ADR o resolució 

alternativa de conflictes. 

 

T3: El paper de l’advocat/da dins el procés de mediació: dinàmica a tres. 

Museu de Tortosa. 

- Ponents: Sr. Manel Canyameres, advocat, soci i director del 

Departament Jurídic de Grup Cade Consultors. Mediador soci 

d’Alter, Serveis Integrals de Mediació, Sra. Marta Martínez Gellida, 

advocada, mediadora i vicedegana de l’Il·lustre Col·legi 
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d’Advocats i Advocades de Tortosa i Dr. Sr. Cándido Jornet, 

advocat, coordinador del Màster d’Accés a l’Advocacia i 

professor de dret laboral de la Universitat Rovira i Virgili. 

  

 

T4: Clàusules mixtes o esglaonades en la contractació. Museu de Tortosa. 

- Ponents: Dr. Sr. Juan Antonio Ruiz García, professor associat de dret 

civil de la Universitat Pompeu Fabra; i Sr. Álvaro López de 

Argumedo, advocat i soci d’Uría Menéndez de l’Oficina de Madrid, 

membre de la Junta Directiva del Club Español de Arbitraje, de la 

Corte Española de Arbitraje i de la London Court of International 

Arbitration. 

 

14 - 14.05 h: fotografia dels congressistes. Punt de trobada al Museu de 

Tortosa. 

 

14.15 - 15.30 h: pausa dinar de treball inclòs en la inscripció. Porxos del 

Museu de Tortosa. 

 

15.30 -17 h: tallers simultanis: 

 

T5: La darrera fornada legislativa en mediació: la Llei andorrana. Sala de 

Plens de la seu de l’ICA Tortosa. 

- Ponent: Excm. Sr. Francesc Badia Gomis, exdegà de l’Il·lustre 

Col·legi d’Advocats d’Andorra 

 

T6: Gestionant emocions. Biblioteca de l’ICA Tortosa. 

- Ponent: Dra. Sra. Elena Baixauli, doctora en psicologia per la 

Universitat de València i psicòloga titular del Centre Mèdic Pasarela 

a Eliana (València). 
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T7: Llei de Mediació en consum. Museu de Tortosa. 

- Ponents: Sr. Carles García Roqueta, advocat i president de la 

Societat Catalana de Mediació en Salut; i Dra. Sra. Imma Barral, 

professora titular de dret civil a la Universitat de Barcelona i 

professora en el Màster de Mediació en Conflictes de la UB. 

 

 

T8: Mediació Internacional. Museu de Tortosa. 

- Ponent: Dra. Sra. Anna M. Vidal, professora associada de dret 

internacional privat de la Universitat Pompeu Fabra, advocada i 

mediadora. 

 

17 - 17.30 h: pausa cafè a cadascuna de les seus dels tallers. 

 

17.30 - 19 h: tallers simultanis: 

 

T9: Gestionant emocions. Sala de Plens de la Seu de l’ICA Tortosa. 

- Ponent: Dra. Sra. Elena Baixauli, doctora en psicologia per la 

Universitat de València i psicòloga titular del Centre Mèdic Pasarela 

a Eliana (València). 

 

T10: Resultats del Pla pilot de mediació al contenciós administratiu. 

Biblioteca de l’ICA Tortosa. 

- Ponent: Il·lma. Sra. Montserrat Raga Marimon, jutgessa titular del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona. 

 

T11: Justícia restaurativa. Museu de Tortosa. 
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- Ponent: Jutgessa Il·lma. Sra. Carme Guil, magistrada de la Secció 

núm. 21 de l’Audiència Provincial de Barcelona. 

 

 

T12: L’experiència de dos societats de mediadors. Museu de Tortosa. 

- Ponents: Dr. Sr. Javier Wilhelm, director de Mediació i Convivència, 

professor del Màster en Mediació Professional de la Universitat 

Pompeu Fabra; Dr. Sr. Antoni Giner, doctor en pedagogia i 

llicenciat en psicologia, director i coordinador del Màster en Tutoria 

i Lideratge de la UB; i Sr. Jordi Casajoana, soci fundador de l’Institut 

de Mediació Integral i president de la Comissió d’Advocats 

Mediadors, advocat i mediador. 

 

Activitats opcionals: 

 

- 19.30 h: visita guiada gratuïta al casc antic de Tortosa. Punt de 

trobada a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya 

a les Terres de l’Ebre. 

 

- 21.30 h: sopar al restaurant Lakinoa (25€ per persona, IVA inclòs). 

 

 

Divendres, 22 de juny de 2018 

 

Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a les Terres de 

l’Ebre (Tortosa) 

 

 

 

10 - 11 h: primera ponència: Bones pràctiques o experiències en 

mediació més destacades i la situació actual de la mediació a Andorra. 

Ponents: Sra. Marta Martínez Gellida, advocada i mediadora; Sra. M. 
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Assumpció Lleonart, advocada i mediadora; Sra. Ana Velasco, 

advocada i mediadora; Sra. Montse Bonamusa, advocada i mediadora; 

Sra. Núria Flaquer, advocada; Sr. Josep Viella, advocat i mediador; Sr. 

Ramon Tena, mediador i membre del Pool of Trainers del Consell 

d’Europa.  

 

11 - 11.30 h: pausa cafè. 

 

11.30 - 13 h: segona ponència: Tres punts de vista de la mediació: 

advocacia, Generalitat i universitat. Ponents: Sr. Xavier Bernadí, director 

general de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la 

Generalitat de Catalunya, llicenciat en dret i professor de dret 

administratiu de la Universitat Pompeu Fabra; Excm. Sr. Xavier Faura, 

degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa; i Dra. Sra. 

Elena Lauroba, professora titular de dret civil de la Universitat de 

Barcelona. 

 

13 - 14.30 h: retransmissió de l’audiovisual El teatre com a arma 

pedagògica. Autora: Sra. Alba Muñoz. Presentació i explicació de 

l’experiència a càrrec de la Sra. Maria San Miguel. 

 

14.30 - 14.35 h: cloenda del Congrés. 

 

Activitats opcionals: 

 

- 14.45 h: dinar al restaurant Lakinoa (18 € per persona, IVA inclòs). 

 

* Les conclusions es redactaran amb posterioritat i s’enviaran als inscrits 

en el termini dels 15 dies següents a la finalització del Congrés. 

* La llengua d’exposició és la que els ponents escullin. 
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