PROGRAMA

IX JORNADES DE MEDIACIÓ
de Tarragona

Inscripcions gratuïtes:
http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/
ix-jornades-mediacio/inscripcio
Adreça electrònica d’informació
de les jornades:
alternativamediacio@hotmail.es

DRETS FONAMENTALS I MEDIACIÓ
Del 2 de novembre al 2 de desembre de 2020,
de 17.30 a 19.30 h
Videoconferència MS TEAMS
Amb suport de la Universitat Rovira i Virgili (FCEP i Oficina de Congressos)
Als inscrits, se’ls enviarà per correu electrònic la invitació, amb l’enllaç d’accés. En cas de dificultat de connexió, el dia 2 de novembre, de 17 h a 17.30 h,
es podran consultar els problemes tècnics al telèfon 977 297 054, del Servei de Suport a la Docència del Departament de Pedagogia – URV.

Organització:

Col·laboradors:

Institut Municipal d’Educació

DIA

2
nov.

PONENT/TÍTOL/ORGANITZADOR
Presentació de les jornades a càrrec de:
- Sra. Núria Camacho del Solar. Presidenta de l’Associació de Professionals de la Mediació.
- Sr. Manel Castaño i Bachiller. Conseller d’Educació, Memòria Històrica, Ocupació, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
- Sra. Carla Aguilar Cunill. Consellera del Grup Municipal En Comú Podem. Primera tinenta d’alcalde, consellera de
Participació, Serveis Socials, Benestar Animal i Portaveu
- Dr. Lluís Marqués Molías. Il·lustre Degà de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili.
Conferència marc: “Conèixer els mecanismes de la conversa com a eina de treball per als mediadors”
Ponent: Estrella Montoliu Durán, catedràtica de Lingüística Hispànica de la Universitat de Barcelona i assessora en
comunicació per a empreses i institucions
Organització: Associació de Professionals de la Mediació

4
nov.

“Mediació escolar i familiar en època de confinament”
Ponent: Joan Gamero, vocal de Pedagogia i Escola del Col·legi de Pedagogs de Catalunya i mediador familiar
Organització: Col·legi de Pedagogs de Catalunya

9
nov.

“La mediació intrajudicial com a manifestació del dret fonamental a la tutela judicial efectiva”
Ponent: Sara Pose Vidal, magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Organització: Col·legi de Graduats Socials de Tarragona

11
nov.

“Dret a l’habitatge”
Ponents: -

Berta Sánchez, Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes de Tarragona
Antònia Garcia, coordinadora de Programes de ciutat i Servei d’Habitatge Social (IMSST)
Enric Verdú Font, Servei Municipal de Mediació i Acció Comunitària (IMSST)
Óscar Segovia i Esther Curto, Servei d’Emergències (IMSST)

Organització: IMSST - Ajuntament de Tarragona

16
nov.

“Una nova forma de presencialitat - Mediacions on line”
Ponent: Artur Roman, treballador social, mediador i coordinador de parentalitat, docent en màsters i postgraus,
formació en mediació en línia
Organització: Col·legi Oficial de Treball Social

18
nov.

“Impuls a la mediació en l’escenari de la covid-19”
Ponent: Sonia Nuez Rivera, jutgessa, assessora a la Secretaria d’Estat de Justícia i membre del Grup Europeu de
Magistrats per la Mediació
Organització: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona

23
nov.

25
nov.

“Joves i mediació: els efectes nocius de la invisibilitat”
Ponent: Mercè Alaball, mediadora i facilitadora, sòcia fundadora de Khimera
Organització: IMET - Ajuntament de Tarragona
“Mediació telemàtica exprés en temps de confinament”
Ponent: Montserrat Bonamusa Estrada, advocada i mediadora; fins al 2019, responsable del Servei de Mediació
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró i membre de la Comissió de Mediació del Consell dels Il·lustres Col·legis
d’Advocats de Catalunya
Organització: Associació de Professionals de la Mediació de Tarragona

30
nov.

“Mediació davant la pèrdua de l’habitatge”
Ponent: Antoni Algaba, cap de l’Àrea d’Assessorament del Deute Hipotecari (Ofideute)
Organització: Agència de l’Habitatge de Catalunya i IMSST

2
des.

“L’ús de les ADR en els conflictes derivats dels contractes d’habitatge”
Ponent: Emma A. López Solé, llicenciada en Dret per la URV, consultora en resolució de conflictes, investigadora
Càtedra UNESCO d’Habitatge, codirectora del Postgrau en Mediació de la Fundació URV
Organització: Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
Cloenda de les jornades, a càrrec de l’Associació de Professionals de la Mediació

ACREDITACIONS:

1. Diploma de participació atorgat per l’Ajuntament de Tarragona. S’enviarà en format digital per correu electrònic.
2. Certificats. Assenyaleu amb una X l’opció que vulgueu en el formulari d’inscripció.
2.1. Certificat homologable al Registre de Mediadors del Centre de Mediació en Dret Privat de la Generalitat de Catalunya (mínim
80 % d’assistència per a certificats de 20 h, o bé mínim 60 % d’assistència per a certificats de 12 h); cal abonar el cost de
tramitació:
- Preu general: 30€, excepte membres de l’Associació de Professionals de la Mediació
- Estudiants i persones en situació d’atur: 5€
- Membres de les institucions i col·legis professionals organitzadors: 10€
Pagament: Ingrés al compte de l’Associació de Professionals de la Mediació:
ES81 0081 0087 5100 01513860 / BSAB ESBB (Banc Sabadell SA)
En els ingressos bancaris, es prega posar el nom complet amb què s’ha fet la inscripció en les jornades de mediació. Les
persones que tinguin dret a bonificació en el pagament hauran d’enviar el justificant al correu.
2.2. Certificat de l’ICE - URV. Activitat gratuïta reconeguda pel Departament d’Educació a través de l’ICE URV amb una
certificació de 20 hores, amb un mínim d’assistència del 80 % = 15 h (codi 7002010021) Certificació pel professorat del
Departament d’Educació (centres públics i concertats) a l’efecte del reconeixement de les hores de formació.

