
 
 

VI Jornades  
CCUULLTTUURRAA  DDEE  MMEEDDIIAACCIIÓÓ  

 
Aula magna edifici del teatre. Universitat de Barcelona 

Passeig de la Vall d’Hebron, 171. Barcelona (metro: L3, parada Mundet) 
www.culturademediacio.com 

8 i 9 de maig de 2015 
 
 
 
Presentació de les Jornades 
 
El dret dels infants i adolescents a ser escoltats i que es tingui en comptes la seva opinió constitueix una 
obligació i un repte. No obstant això, ni la convenció de Drets del Nen ni la legislació estableixen com posar 
en pràctica aquest dret : Qui ha d’escoltar ? En quin tipus d’assumptes ? Amb o sense la presència dels seus 
pares o representants legals ? com els hi donem veu ?  
 
La Convenció postula a nens, nenes i adolescents com a protagonistes de la seva pròpia vida perquè 
participin en totes les decisions que a ells els concerneixen. Es tracta del dret a expressar la seva opinió i que 
siguin escoltats, tant en un procediment judicial o administratiu com en tots els àmbits on estiguin 
involucrats, família, escola, comunitat en general "(Unicef, 2003). El Conveni Europeo sobre l’exercici dels 
drets dels nen ratificat per España i que entra en vigor el 1 d’abril del 2015 amb especial incidència sobre 
qualsevol procés de família en el que els drets del menor poguin estar afectats per la decisió que en ell 
mateix s’adopti. 
 
El gir de la mirada de la llei sobre els nens permet que surtin lentament de la invisibilitat en la qual estaven 
immersos en un intent per tornar-los la veu. 
 
 
Programa 
 
Divendres, 08 de maig 
16.00 h Recepció i lliurament de material 
 

“ Donant veu a infants i adolescents “ 

http://www.culturademediacio.com/


16.15 h Inauguració de les Jornades 
 
Sra. Rosa Maria Torra,  directora el Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya 
 

Dr. Antoni Sans, director de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universidad de 
Barcelona 
 
16.45 h Ponència: “Infants; dret a ser escoltats i dret a ser protegits” 

 
Il.lustríssima Mercedes Caso Señal. Degana dels jutjats de Barcelona 
 
18.15 h Descans 
 
18.30h  Taula d’experiencies:  El quan, com i qui de la escolta dels infants i adolescents. 
- Responsabilització, participació i convivència a Sant Boi de Llobregat. Maribel García 
(Mediadora del Servei Municipal de Mediació Ciutadana de Sant Boi de Llobregat), Lluís Pérez 
(Regidor de l'Ajuntament de Sant Boi)  i Joan Pallarés (Agent de Policia Local). 

-  Diputació Xarxa de projectes de participació infantil. Consell infants. Josep Colomer i Besga 
Servei de Suport Municipal 
 

 

 
Dissabte, 09 de maig 
 
09.30 h Tallers simultanis 
 
- Mercè Alaball    Mediadora i formadora en gestió de conflictes 
Preguntes crispadores, preguntes balsàmiques. 
Com preguntar per establir converses constructives amb infants i adolescents 
 
-Oriol Julià Associació SEER  (salut i Educació de l’Emoció i la Raó) 
Infancia i adolescència, coneixes els beneficis de crear un espai de comunicació ? 
 
-Ariadna Salvà, Psicòloga, coach i mediadora 
La presencia de l’infant i adolescent en les constel·lacions familiars 
 
-Andrés Roca, llicenciat en econòmiques i ADE, terapeuta, coach, consultor i mediador 
 Com desenvolupar habilitats utils per una mediació amb infants i adolescents 
 



 
11.30 h Descans 
 
12.00 h Ponècia  :  “Diàleg amb els adolescents” 
Jorge Tió, Psicòleg clínic, psicoterapeuta del Equip d’Atenció al Menor de la Fundació Sanitària 
Sant Pere Claver- Servei Català de la Salut. 
 
 
13.30  Menció Honorífica de les IV 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 h  17.00h Ponència : Com expressen la seva opinió els infants i adolescenta a Suecia 
Mónica Wahiström,  Cap de la Unitat de Protecció Infantil de Benestar i Familia, Ajuntament 
Umea 
17.00 h Taula Rodona :   Les institución i la veu dels infants i adolescents  
Miquel Martos,  cap de Servei DGAIA Barcelona Comarques   
 Joan Josep Márquez, Fiscal Degà i Delegat de menors. 
Anna Piferrer Aguilar, Síndic - el defensor de les persones 
Joaquim Clavaguera i Vilà, Direccció General d’Execució Penal a la Comuninitat i de  Justícia Juvenil 
 
18.30h  conclusions  
Tancament amb l’espectacle la veu dels infants a càrrec de la actriu, titellaire, maga, 
pedagoga i terapeuta Teia Moner 
 
Inscripció 
 
A partir del 2 d’abril de 2015 
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. 

Quota d’inscripció 

Del 2 d’abril de 2014 al 30 d’abril de 2015 

Inscripció ordinària…………………………………………………………… 75 € 

Inscripció reduïda (*) …..……………………………...…………….………   60 € 

http://www.ub.edu/ice/mat/index-mediacio.html


(*) Estudiants universitaris i aturats; exalumnes de màsters i postgraus de Mediació, d’Educació 

Emocional, d’Intel·ligència Emocional a les Organitzacions, i de Tutoria i la seva Pràctica. Col·legiats 

psicòlegs, advocats,  i col.legi oficial de doctors i llicenciats en filosofia i lletres i ciències de 

Catalunya. (caldrà acreditar-ho).  Professorat de la Universitat de Barcelona 

A partir del 30 d’abril de 2015 

Inscripció ordinària 
………………………………………………………………………………….. 95€ 

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

(*) Estudiants universitaris i aturats; exalumnes de màsters i postgraus de Mediació, d’Educació 

Emocional, d’Intel·ligència Emocional a les Organitzacions, i de Tutoria i la seva Pràctica. Col·legiats 

psicòlegs, advocats, i col.legi oficial de doctors i llicenciats en filosofia i lletres i ciències de Catalunya. 

(caldrà acreditar-ho).  Professorat de la Universitat de Barcelona. Associats/ades ACDMA. 

 

 

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) 
Secretaria de l’ICE. Edifici de Migdia, 2a planta. Campus de Mundet. 08035 Barcelona 
De dilluns a divendres, de 10 a 13 h 
Dilluns i dijous, de 16.30 a 18.30 h 
 
Organitza 
 
 
 
 
 
ICE de la Universitat de Barcelona 
 
Comitè Científic   
Mònica Albertí Cortés 
Blanca Barredo Gutiérrez 
Aida Blanco Cuch 
Marta Burguet Arfelis 
Jaume del Campo Sorribas 
Jordi Casajoana Feliu 

http://www.ub.edu/ice/
mailto:icecursos@ub.edu


Nuria Mestre Jiménez 
Antoni Giner Tarrida 
Àngels Grado Pérez 
Pere Led Capaz 
Pilar Lozano Fernández de Pinedo 
Esther Luna González 
Miguel Martos Tovar 
Sheila Mas Vallbé 
Carme Panchón Iglesias 
Josep Miquel Pérez López 
Ariadna Salvà Aige 
Antoni Vidal Teixidor 
Núria Villanueva Rey 
Carlos Villagrasa Alcaide 
Isabel Viola Demestre 

 
 
Hi col·labora:   

                                         
 

       
 
 
Centre de Mediació de dret privat 
              de Catalunya 

  

    
 
 
 
Consell de l'Advocacia Catalana  



 
             

 
 
 

 
 
 

       Centre de mediació  i  
comissió d’advocats mediadors 
De l’il.lustre col.legi d’advocats  
           de Barcelona 
 

                

                                             
 
 
 
 
 
 


