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RESUM DE LA PRESENTACIÓ DEL I CONGRÉS ESTATAL INTERPROFESSIONAL DE MEDIACIÓ DEL 
C.I.C.A.C. 
 

Després  de  la  glossa  obligada  en  la  intervenció  de  tots  els  membres  de  la  taula  inaugural  a  la 
transversalitat professional de la Mediació com a base del Congrés, en el que intervenen mediadors amb 
professions de base diverses, el més important de la presentació del Congrés, a banda de les referències 
institucionals, ha estat el canvi de paradigma en relació a la consideració de la Mediació com un sistema 



de  gestió  de  conflictes  amb  personalitat  pròpia  i  no  com  a  alternativa  a  altres  procediments  que  ha 
introduït en Jordi Palou. 

La  “A”  de  la  nomenclatura  abreviada  ADR  (Alternative  dispute  resolution),  ja  no  té  sentit  i  hauríem 
d’acostumar‐nos a no utilitzar‐la quan fem referència a sistemes diferents dels procediments  judicials. 
La Mediació no ha de ser alternativa a res. És mediació, amb tècniques i eines pròpies, i fins i tot amb 
objectius propis. 

Però  a més,  la  tendència  cada  dia més  generalitzada  a  considerar  que  la  transformació  del  conflicte, 
encara que no es signin acords, ja és un triomf, fa que la referència a l’abreviatura ADR estigui perdent 
tota consideració en la definició del que és la Mediació. 

De  totes  les  lletres  de  l’abreviatura  només  la  “D”  (Dispute  –  disputa,  conflicte,  controvèrsia,  ...)  pot 
mantenir la seva identitat, en tant en quant és la font que alimenta el procediment. 

Posteriorment, en les seves ponències,  Ignacio Bolaños, Jacques Faget, o el propi Paulino Fajardo, que 
ha posat en escena la crítica als advocats de ser un obstacle per a la mediació, tots tres han exposat que 
més enllà dels  acords,  és molt  important  la  recuperació de  la  relació,  la  transformació del  conflicte o 
millor encara, la transformació de les parts enfrontades, aspectes en que la mediació està avançant dins 
la cultura de la pau, incorporant un espectre més ampli en la gestió de controvèrsies. 

Front a la consideració de que, fins ara s’ha venut molt be a la societat com alternativa als procediments 
judicials amb notables avantatges, està la consideració de que aquesta única finalitat pot ser una àncora 
molt pesada a l’hora d’explorar totes les característiques de la mediació, que no són poques més enllà 
de l’obtenció d’acords.  



 PONENCIES CENTRALS MATI (Dijous 10.03.2016) 
 

“L’EXPANSIÓ DE LA MEDIACIÓ EN ELS DIFERENTS ÀMBITS” 

- Ponent: Ignacio Bolaños Cartujo, psicòleg, mediador i professor de la Universidad Carlos III (Madrid) 

- Moderador: Antoni Vidal i Teixidó, advocat i mediador 
 

 
 

Proposta d’un viatge per l’univers de la Mediació, des dels seus inicis a casa nostra, fins a dia d’avui. Les 
seves reflexions neixen de  les experiències viscudes en aquests 25 anys. Per fer‐ho, utilitza, com quan 
treballa en mediació, les metàfores. Fa servir un paral∙lelisme de la teoria del Big Bang i la evolució de la 
Mediació. Tot això, sabent que “L’univers no només té una història, sinó qualsevol historia possible”. 

En  un  primer  moment,  van  néixer  les  primeres  estrelles  de  la  mediació.  Persones  amb  interessos  i 
objectius compartits, que fa uns anys començaren a pensar en Mediació. 

A l’Era Obscura, època de crisis i ombres, hi van sorgir teories que frenaven la seva progressió.  

o “Teoria dels pastissos”: necessitat de repartir‐se el “pastís” de la Mediació.  

o “Teoria dels barrets”: en nom de  la “neutralitat”, era  fonamental deixar de banda  la professió 

d’origen. 

Àmbits d’aplicació de la Mediació: En les situacions en que hi ha conflictes, òbviament i en les situacions 
que no hi ha  conflictes  com a Mediació preventiva. Això  representa   una  “expansió del  concepte” de 
Mediació i l’èxit no són només els acords, l’èxit es mesura en la experiència del procés de Mediació. 

Posteriorment, es produeix una “expansió del concepte”: 

o Resolució 

o Gestió 

o Transformació 

o Regulació 

o Afrontament 

o Prevenció 

 
Tot el procés forma part de l’èxit. La base és la creació de la “relació mediadora”. Per aconseguir‐ho, és 
clau anar més enllà dels tres models: Harvard, transformatiu  i circular‐narratiu,  i utilitzar  les tècniques 
amb permís.  S’ha d’escoltar  a  les parts.  La Mediació aporta un espai de diàleg. No és màgia, ni hi ha 
trucs. 



La “energia obscura” és aquella que no es veu, però és la que fa que els processos avancin.  
 
 “ Tu també ets Mediació. Tots ho som, tots hi som. “ 
 
 

 
 



 

“MEDIACIÓ A FRANÇA vs EUROPA” 

- Ponent: Jacques Faget,advocat, mediador i professor de la Universitat de Burdeos 

- Moderador: Josep Vilajoana Celaya, Degà del Col∙legi Oficial de Psicologia de Catalunya 

 
 
Altres models alternatius de resolució de conflictes. 

Destacar de la seva bibliografia:  

 Médiations. Les ateliers silencieux de la démocratie   Colección Trajets (ERES, 2010) 

 Les dynamiques de transfert des idées restauratives. Article a "Dans Raisons politiques" 

2015/3 (N° 59) 

El món de la Mediació no és pacífic, hi han tensions. 

Defineix 3 grups de pressió que de vegades es sobreposen: 

 Les  forces  de  la  inspiració  basades  en  els  ideals  de  la  no  violència,  fraternitat,  afavorir  l' 
emancipació i responsabilitat dels individus, ….promoure  una autèntica democràcia. De vegades 
comporten o accepten la institucionalitat. Anys 80. 
 

 Les  forces  de  la  institució.    Regulació  de  la  M  per  a  pal∙liar  l'asfixia  dels  Tribunals.  Gran 
desenvolupament  als  anys  90;  s'  implanta  un  grau  de  formació  de  2  anys,  600  hores  ….  I  no 
s'atenen als principis de les forces de la inspiració. 
 

 El Mercat fora del Dret i de l'Estat. 
2 opcions: conservar el monopoli des del Dret o desenvolupar un nou camp de maniobra 
econòmica. Anys 2000. 
 

El problema és la confiscació de la M pels juristes. En la majoria de conflictes no es necessari ser jurista i 
s' han d’afavorir altres disciplines en la M. 

La institucionalitat creixent de la M. planteja problemes respecte dels ideals de la M. 

S' hauria d' internacionalitzar la formació dels mediadors. 

Molts diplomes de mediadors no són seriosos. Són cars i no tenen selecció ni qualitat.  



Conclusió: S'ha de que controlar les forces de la institució i del mercat, que volen destruir la mediació. 
Persones que venen el seu propi  model de   formació→ Problema → Cadascú pot construir el seu model 
→ DIVERSITAT DE MODELS → és el preu a pagar per  adaptar‐se. 
 

FUTUR dependrà de la qualitat dels mediadors → ÉTICA i TÈCNICA 
 

Principis deontològics de la TÈCNICA,  però conflictes de VALORS. 

 
 



 TALLER 6 (Dijous 10.03.2016) 
 
“AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA: LA MEDIACIÓ EN LES COMUNITATS DE PROPIETARIS” 

- Ponents:  Elisabet  Barnadas,  advocada,  mediadora  i  administradora  de  finques  i  Anabel  Miró, 
assessora jurídica del Col∙legi d’Administradors de Finques de Barcelona‐Lleida.  

- Moderadora:  Ariadna  Feriche,  mediadora  i  membre  de  la  Comissió  de  Mediació  del  Col∙legi 
d’Administradors de Finques de Barcelona‐Lleida. 

 

 
 
L’Administrador de Finques necessita al Mediador. 
 
Solen  ser  casos multipart  en que el Mediador no  té  totes  les  dades,  per  tant  és  convenient  una pre‐
mediació amb l’administrador de finques per a situar‐nos. 
 

El nombre de propietaris és important. 
 

Exemple: Vídeo d’una mediació per a la col∙locació d’un ascensor en un edifici plurifamiliar dividit en 

propietat horitzontal. 

 
En casos multipart és convenient la Comediació i són molt útils els observadors. 
 
L’Administrador convoca una junta extraordinària on l’ordre del dia és el procés de mediació.  

Celebració de la junta:  

o Legitimació. Identificació dels propietaris 

o Primeres impressions 

o Actitud del mediador: eliminar prejudicis 

Sessió informativa:  

o Explicació prèvia i molt clara del procés 

o Atenció al número de propietaris 

o Comprensió del procés per les parts 

o Signatura de l’acta inicial 

Sessions de mediació: 



o Per  grups,  homogenis  o  heterogenis  de  posicionament  (decideix  el  mediador  segons  les  seves 

impressions,  però  grups  no  gaire  nombrosos)  a  menys  que  s’hagin  nomenat  representants 

correctament legitimats pels veïns. 

o Reformulació  constant  i  repetitiva  per  part  dels  mediadors  perquè  els  veïns  no  s’escolten  (es 

visualitza  clarament  la  situació:  “POSICIONS, POSICIONS  I NOMÉS POSICIONS”  situació que  s’ha de 

reconduir) 

o És molt  important que hi siguin tots els propietaris, personalment o convenientment representats i 

en aquest sentit s’ha de fer un esforç especial per fer‐ho be, que no és fàcil, per evitar impugnacions. 

o Convenient que les reunions es facin fora de l’edifici. 

 
A Catalunya per a un acord de mediació es necessita majoria simple. En cas d’arbitratge es necessària 
unanimitat. També per unanimitat l’acord de mediació en la resta de l’estat. 
 
Els acords han de ser legítims, respectant els quòrums legals. 
 



 PONENCIA CENTRAL TARDA (Dijous 10.03.2016) 
 

“EXPERIÈNCIA DE LA MEDIACIÓ PÚBLICA A CATALUNYA” 
 

- Ponent: Rosa Torre. Advocada, Directora del Centre de Mediació del Dret Privat de Catalunya 

- Moderadora: Anna Parés Rifà, Degana del Col∙legi de Politòlegs i sociòlegs de Catalunya 
 

 
 
Des  de  l’Administració  Pública  de  Catalunya  s’ha  portat  a  terme  una  feina  en  Mediació  semblant  a 
França en relació a la legislació. Ressalta la Llei 15/2009. Hi ha un gran  interès en impulsar la M.  

Es considera que el  treball  interdisciplinari és  fonamental.   Mantenen contacte amb diversos Col∙legis 
professionals  (economistes,  enginyers,  advocats,  arquitectes,  …)  i  esmenta  la  salutació  inicial  rebuda  
des de l’Agrupació de Pèrits i Mediadors del Coac.  

Característiques del model 

o L’existència del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya 
o Creació  d’una  xarxa  de  informació  als  ciutadans:  en  col∙laboració  amb  Col∙legis  professionals, 

Ajuntaments i Consells comarcals 
o Extensió a la mediació del dret a assistència jurídica gratuïta 
o Integració de l’impuls de la mediació com a política pública 

 
 Centre de Mediació del Dret Privat de Catalunya  

o Adscrit al Departament de Justícia 
o Fomentar i difondre la mediació i facilitar l’accés als ciutadans 
o Designar  a  les  persones  mediadores  a  proposta  de  les  parts  o  en  funció  del  torn  que 

correspongui 
o Fer el seguiment dels expedients de mediació 
o Facilitar les sessions informatives gratuïtes 
o Fomentar la investigació 
o Homologar la formació 
o Gestionar el registre 

 
Resultats. Valoració. 

El número d’expedients de mediació gestionats es manté amb un lleuger augment els anys 2014 i 2015. 
No són els resultats esperats en relació a l’esforç invertit. 

o En relació al número de litigis significa menys del 1% (similar a la resta d’Europa) 
o Els Ajuntaments han disminuït els serveis de M degut a la crisi 



o Despesa any 2015: 40 milions €  en advocats d’ofici, front als 70.000 euros en serveis de 
Mediació 

o Mediadors en actiu l’any 2015:  880 
o Jutjats que deriven a M: 115 

Pla estratègic. 

1. El canvi cultural 

o Plans específics de comunicació 

o Consolidar la celebració del Dia Europeu de la Mediació 

o Campanyes específiques 

2. Els professionals 

o Impulsar la introducció de la mediació als plans d’estudi de les universitats 

o Definició del perfil professional 

o Establir sistemes d’avaluació de la qualitat 

o Codi ètic i de bones pràctiques 

o Impulsar la investigació en col∙laboració amb el Centre d’Estudis i les Universitats 

3. Cultura col∙laborativa 

o Impulsar la creació d’estructures col∙laboratives: constitució del Comitè Assessor de la 

Mediació 

o Clarificar el rol del assessor legal en la mediació 

o Actualitzar les actuals especialitzacions 

o Impulsar mecanismes de col∙laboració Inter departamentals i interadministratives 

4. Impuls normatiu 

o Estudi de la viabilitat d’una llei general de la Mediació a Catalunya que reguli els 

aspectes bàsics i permeti el seu desenvolupament en tots els àmbits 

o Impulsar la obligatorietat d’acudir a mediació per determinats tipus de litigis 

5. Mesures per la incentivació 

o Responsabilitat social corporativa 

o Ampliar els col∙lectius compromesos amb la implantació de la mediació; organitzacions 

empresarials 

6. Reforçar les polítiques Centre de Mediació 

o Potenciar la derivació judicial: Acord de col∙laboració amb el Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya i amb el Consell General del Poder Judicial. Rol del LAJ 

o Fondo documental que afavoreixi la difusió i gestió del coneixement 

o Tractament estadístic de dades globals sobre la mediació  

Reflexió final: 

Els valors de la mediació: diàleg, respecte, confiança i responsabilitat, aporten capital social i porten a 
progressar cap a una societat més madura i cohesionada. 

 



 

 TALLER 7 (Dijous 10.03.2016) 

“PREGUNTES BALSÀMIQUES, PREGUNTES CRISPADORES: SABER PREGUNTAR ÉS UN ART ...” 

- Ponents: Mercè Alaball, mediadora i consultora en comunicació personal 

- Moderadora: Mª  José  Bertomeu,  advocada  i mediadora,  responsable  de Mediació  en  el  CICAC  en 
representació del Col∙legi d’Advocats de Tarragona 

 

 
 
Les preguntes poden canviar l’estat d’ànim de les persones. Preguntes que “no toquen” incomoden i 
al contrari, determinades preguntes poder afavorir l’empatia o l’apropament. 

Està demostrat que les preguntes “crispadores” expulsen a les persones de la mediació. Les preguntes 
“balsàmiques”, les que ens obliguen a pensar, fan que es connectin  els dos hemisferis cerebrals i s’evitin 
bloquejos facilitant la comunicació. 

El taller ha consistit en posar en escena particularitats de la comunicació centrades en les preguntes i els 
nivells d’escolta.  

Tres nivells d’escolta: 

o Escolta selectiva: només sentim el que ens interessa (escolto el que vull sentir, segur que no tot el 

que em diuen) ‐> naturalment fatal en una mediació. 

o Escolta atenta: sentim el que ens diuen literalment. 

o Escolta  profunda:  sentim  el  que  sense  dir‐ho  literalment,  ens  volen  transmetre  ‐>  escolta  a 

aconseguir en una mediació. 

 
Hem  fet  una  pràctica  en  aquest  sentit  en  grups  de  dues  persones  que  ha  sortit  prou  reeixida 
majoritàriament. 

Finalment a partir de la projecció d’un vídeo en que es relataven les males relacions entre un noi de 17‐
18 anys i el seu pare i escenificant una sessió amb el fill, a fi i efecte de conèixer els seus sentiments i les 
possibilitats d’apropament familiar, hem fet l’exercici de proposar preguntes entre tots els assistents al 
taller amb les que hem pogut observar les reaccions del xaval en les seves respostes. 

La majoria de preguntes que hem fet, totes elles pensant en obtenir la màxima informació de la situació, 
han  estat  “crispadores”.  Les  reaccions,  naturalment  teatralitzades  pels  ponents  del  taller,  han  estat 
representatives del que li passa a una persona front a preguntes que no vol ni necessita contestar: “El 
xaval ens ha confessat que no s’ha aixecat per educació, però que ha estat a punt d’anar‐se’n”. 



Amb eines creatives, recolzades en tècniques que poden ser molt variades, podem aconseguir  l’efecte 
balsàmic d’algunes preguntes que seran extraordinàriament útils en una mediació. 

En el taller la ponent Mercè Alaball s’ha ajudat d’imatges (fotografies molt diverses) que ha ofert al noi 
per triar  la que  li  semblés més adequada per a parlar de  la seva situació, dels seus sentiments, de  les 
seves inquietuds, etc. aconseguint que s’obrís al diàleg, tot afavorint l’efecte balsàmic que han de tenir 
les preguntes perquè pugui produir‐se una bona comunicació. 

Com aquest eina en poden trobar d’altres que tinguin un efecte similar. Al final, es tracta d’incentivar la 
creativitat  en  la  persona  que  ha  de  respondre  a  determinades  qüestions  per  tal  de  que,  en  una 
mediació, no se senti interpel∙lada o incomodada per la situació. 

 



 PONENCIA SOBRE MEDIACIÓ MERCANTIL (Divendres 11.03.2016) 

“¿PER A QUÉ SERVEIX UN ADVOCAT?” 

- Ponent: Paulino Fajardo, advocat,  mediador, director de “Práctica Global”, DAC Beachcroft 

- Moderadora: Anna Valera, advocada, mediadora i tècnica del CICAC 

 

 
 
 
Ponència clarament dirigida als advocats! 
 
D’entrada, proposa un psicoanàlisis autocrític: Som un obstacle per a la Mediació els advocats? 

“Opina que sí”. 

Tot són excuses:  
- és el que faig tots els dies”:  però t’has format per això? 
- no guanyo diners:  l’eficàcia està demostrada , per tant no creus que val la pena invertir? 

Cooperar es sempre una estratègia reversible. 
- no vol el client:  però li has explicat be? 

Que volen els clients? Resposta fàcil: 

‐ Disponibilitat màxima 
‐ Especialització legal, coneixement del sector 
‐ Confiança en la persona, no en el despatx que només és una referència. 
‐ Avaluar el seu problema i que li proposin una estratègia cap a la solució. 
‐ Fidelitat 

A  les empreses a més els és primordial el control de  les situacions en tot moment (en els  jutjats  ja no 
tenen el control). 

La formació clàssica de l’advocat (Plan del 53 per a Paulino Fajardo) necessita un complement per posar‐
se al dia. Calen unes noves capacitats per imbricar‐se en la “Cultura de la pau”. 
 
En  la  pràctica  tots  els  advocats  haurien  d’incorporar  eines  per  seguir  fent  d’advocat,  però  amb 
coneixement  de  que  existeix  la Mediació  i  de  que  és,  la  qual  cosa  els  donarà  un  valor  afegit  com  a 
“Neutral”. 

Fa referència constant al Neutral, que defineix com un advocat no mediador que pels seus coneixements 
ampliats    en Mediació    pot  ser un millor  conseller  pels  seus  clients  i  disposar d’un  ventall més  ampli 
d’actuacions front al problema a gestionar. 



Tot i que la formació ha de ser global, advoca per la flexibilitat, tant de mètode com d’enfoc, de manera 
que cadascú haurà de conformar el seu propi estil d’actuació. 

En el sentit de reflexionar sobre com gestionar la informació de que podem disposar, fa referència a la 
conveniència de la lectura del llibre “¿Cómo pensar como Sherlock Holmes? de Maria Konnikova. 

Si la Mediació no funciona fonamentalment és per dues raons: 

‐ no hi ha expectatives reals 
‐ els mediadors no són suficientment bons 

Recomana varies lectures que podríem anomenar “d’ampli espectre”: 

- “Cuando hablar da resultado: perfiles de mediadores” (Deborah Kolb) 
- “El factor humano” (John Carlin) 
- “Experiència a IBM” (Geert Hofstede) 
- “Etica para vivir mejor” (Peter Singer) 
- “Teoria de jocs i dilema del presoner” 

Com a resum de la situació, afirma clarament que en la Mediació no hi ha “lista de chequeo”. En tot cas 
brúixola  personal, intuïció, etc. però no un full de comprovació que ens serveixi de referència. 

 
Comenta finalment que en diverses normatives europees equivalents a la LOE, ja es preveu la resolució 
de conflictes en la construcció per mitjà de la Mediació 
 
Bibliografia aportada: 
 

 



 TAULA RODONA (Divendres 11.03.2016) 

“PROS I CONTRES DE LA MEDIACIÓ” 

- Jesús Alfonso, President del Tribunal Arbitral de Catalunya 

- Mercè Caso, Magistrada, Jutgessa Degana de Barcelona 

- Carmen Varela, advocada col∙laborativa 

- Moderadora: Montserrat Bonamusa, advocada, mediadora i responsable de Mediació en el CICAC en 
representació del Col∙legi d’Advocats de Terrassa 
 

 

 

 JESÚS DE ALFONSO:  “ARBITRATGE I MEDIACIÓ” 
 
La Mediació i l’Arbitratge s’assemblen com el futbol i el rugby. 

Els defineix com a mètodes alternatius. 

Tots dos creen escenaris de confiança, que són precisament la seva base. 

En l’Arbitratge s’ha de generar confiança en l’àrbitre com a part imparcial i independent. 

El client de l’Arbitratge no busca només la resolució del conflicte sino  també el com i la rapidesa. 

En l’Arbitratge hi ha flexibilitat però aquesta flexibilitat no és desordre. 

La judicialització del Arbitratge és una perversió del sistema. 

En  la  Jurisdicció  prevaleixen  les  lleis,  en  Arbitratge  i Mediació  no.  El  client  dona  la  seva  conformitat 
(voluntarietat) i ha de ser informat de que el procés d’Arbitratge no contempla el procediment judicial, 
es a dir que no té recurs. 

En l’arbitratge no opera la L.E.C. Es obvi però sovint es barregen les coses i per tant és fonamental una 
bona explicació del procés abans de començar. 

El  ciutadà  està  protegit  en  l’arbitratge  perquè  té  les  garanties  d’un  procediment  reglat,  de  que  el 
contingut del laude no pot quedar fora de la llei i de que el laude “va a missa”. 
 
 



 MERCÈ CASO: “LA MEDIACIÓ INTRAJUDICIAL” 
 
“ESTIC CANSADA”. El moment actual de la Mediació intrajudicial és defraudant 

Comença a necessitar triomfs, tot i que afirma que la implementació real i efectiva serà per a la propera 
generació. 

Tenim molts mediadors però molt poques mediacions. 

Es pregunta: Que fem malament? La qualitat dels mediadors és qüestionable?  Segur que sí. Qüestiona 
clarament  les  llistes  del  Centre  de  Mediació.  Ara  mateix  la  justícia  necessita  llistes  de  mediadors 
acreditats.  La  designació,  en  aquest  moment  d’implantació  en  els  jutjats,  només  es  pot  basar  en  la 
solvència  i  acreditació  de  la  persona  mediadora,  encara  que  no  sigui  just.  La  qualitat  és  vital  pel 
desenvolupament de la mediació en els jutjats. 

És important  la comediació amb mediadors “sèniors i juniors” 
 
S’ha realitzat un gran esforç en difusió i formació. Però és necessari fer visualitzar als estaments judicials 
els  resultats  exitosos  fora  dels  tribunals.  Fonamental  aquest  recolzament  als  que,  des  de  dins  de  la 
justícia, creuen en la Mediació. No es demana res més que la transmissió d’experiències de fora cap a 
dins dels estaments judicials. 

La Mediació té els seus avantatges i seria molt il∙lustratiu portar a les parts en conflicte a visualitzar els 
procediments judicials en els Tribunals per posar en evidència la seva rigidesa. 

Les emocions guien les decisions. 

El  CGPJ  actualment  promociona  la  Mediació,  però  hi  ha  una  certa  sensació  d’engany.  Repeteix  per 
acabar  sobre  la  necessitat  de  donar  coneixement  als  tribunals  de  les  experiències  exitoses  de 
mediacions extrajudicials. 
 
 

 
 CARMEN VARELA: “LA MEDIACIÓ I LA PRÀCTICA COL∙LABORATIVA” 
 
Parla des de la seva especialitat de família, però creu que tot és extrapolable als altres àmbits. 
 
Actualment existeixen a l’estat tres associacions de Pràctica d’Advocacia Col∙laborativa. 
Exposa que s’està superant que els advocats no confiïn en la Mediació. 
 
Des de l’advocacia col∙laborativa els conflictes es resolen sense anar als tribunals: 

 

- No hi ha tercer neutral, només els advocats formats convenientment i les parts. 
- Les parts resolen per si mateixes assessorades pels seus advocats col∙laboratius. 
- Poden intervenir altres professionals, si es vol o es necessita. 

Exposa les diferències entre l’Advocacia col∙laborativa, la Mediació i la Conciliació: 

AC …  No hi ha tercer neutral 
M …..  Hi ha tercer neutral passiu 
C  …..  Hi ha tercer neutral actiu 

AC …  Les parts resolen per si mateixes assessorades pels seus advocats col∙laboratius. 
M …..  Les parts resolen per si mateixes amb l’ajuda del mediador 
C  …..  El conciliador a més efectua propostes formals d’acord 

AC …  Intervenen dos advocats i poden intervenir altres professionals 
M …..  Intervé un neutral (mediador) i, en el seu cas, 2 advocats 
C  …..  Intervé un neutral (conciliador) i, en el seu cas, 2 advocats 
 



Reflexions finals: 
- Front els incompliments de les sentències judicials, s’ha d’optar per sistemes alternatius de 

resolució de conflictes. 

- El futur és l’advocat de capçalera que ha promulgat Paulino Fajardo en la seva ponència 
 



 PONENCIA CENTRAL (Divendres 11.03.2016) 

“MEDIACIÓ RESIDENCIAL: L’EXPERIENCIA DEL “CLINHAB” A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA” 

- Ponent: Isabel Viola, Dra. en Dret i Mediadora ‐ Professora titular Dret Civil de la UB 

- Moderador: Ricardo Gómez Val, Dr. Arquitecte ‐ Secretari de l’AAEPFMC 

 
 
La Clínica Jurídica en Dret Immobiliari i Mediació residencial, “ClinHab”, forma part del Projecte “dret al 
Dret”, de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona que ofereix un servei gratuït de consultes i 
informació en relació a  les possibilitats de mediació residencial, evitant  la  judicialització dels conflictes 
relacionats amb arrendaments i préstecs hipotecaris. 

Està  integrada per professors de Dret privat, estudiants dels darrers cursos de Dret, voluntaris experts 
en dret immobiliari i préstecs hipotecaris i entitats socials relacionades amb l’habitatge. 

Compleix un doble objectiu: 

o la formació d’estudiants 

o proporcionar informació al ciutadà que ho necessita 

Atenen  directament  els  estudiants  amb  el  recolzament  i  assessorament  dels  advocats  i  experts  que 
participen en la clínica. 

Pel  ciutadà de peu que accedeix al  servei,  la  informació que se  li ofereix  suposa un apoderament per 
afrontar  el  conflicte.  Surt  informat  de  què  i  com  ha  de  fer  per  poder  gestionar  la  solució  dels  seus 
problemes. 

Un cop feta la consulta atesa per estudiants i quan és necessari, l’equip format per tots els components 
del “ClinHab” estudien el cas i ofereixen un diagnòstic amb proposta d’actuació. 

En el cas de conflictes hipotecaris se’ls dirigeix a “Ofideute” perquè faci la intermediació amb les entitats 
financeres. 

En  cas  de  diagnosticar  al  ciutadà  la  conveniència  d’acudir  a  mediació,  recomanen  a  un  equip  de 
mediadors, extern al servei, amb el que tenen un conveni de col∙laboració signat. 
Isabel  Viola  aporta  una  sèrie  d’exemples  de  casos  que  comenta  molt  superficialment  per  manca  de 
temps agrupats en tres apartats: 

A. Casos de propietaris en risc d’exclusió social afrontats mitjançant mediació 

B. Mediació de conflictes en arrendaments 



C. Casos de tècniques de negociació cooperativa 

Reflexions finals: 

 La mediació en  l’habitatge afavoreix que  la relació personal  i/o  jurídica resti preservada o que 

acabi de forma pacífica 

 Les tècniques de negociació col∙laborativa poden ser eficients per gestionar casos de conflictes 

residencials. 

 Els estudis universitaris són un espai idoni on incloure la mediació, els seu procés, les tècniques 

per formar als professionals del futur en la gestió positiva dels conflictes. 

 

 



 TALLER 15 (Divendres 11.03.2016) 

“LA MEDIACIÓ CIUTADANA I COMUNITÀRIA: EXPERIÈNCIES EN MEDIACIÓ I GESTIÓ 
ALTERNATIVA DE CONFLICTES EN L’ ÀMBIT MUNICIPAL” 

- Ponent:  Josep  Armengol  Medina,  Responsable  Àrea  de  Mediació  del  Col∙legi  de  Pedagogs  de 
Catalunya (COPEC).  

- Moderador: Joan Gamero Gómez, coordinador del Grup de Treball de Mediació del COPEC  

 
 

La mediació ciutadana i comunitària que s’està fent avui dia, en la majoria de municipis de la província 
de Barcelona, és el fruit de la feina iniciada fa deu anys per la Diputació. 

Josep Armengol, mediador del Servei Mediació de  l’ Ajuntament de Vic, mostra el dia a dia en aquest 
espai de diàleg pensat per a la ciutadania. A partir de l’agenda de treball, fa una exposició de la tipologia 
de  conflictes  a  gestionar  en:  comunitats  de  propietaris,  lloguers,  intermediació  hipotecària,  culturals, 
mediambientals, en espais públics urbans, asseguradores, … 

En  el  cas  de mediacions  on  la  possibilitat  de  compartir  un  espai  físic  era  inviable,  per  la  gravetat  del 
conflicte, s’han aconseguit acostaments mitjançant  la comunicació per cartes. 

En relació al funcionament intern, la coordinació amb la Regidoria, és clau per al seguiment dels casos. A 
més, és totalment necessària  la  intervenció dels agents cívics  i guàrdia urbana. A  tot això, s’afegeix el 
treball  en  xarxa  entre  el  Servei Mediació,  jutjats,  emergències,  entitats  financeres,  ciutadans,  serveis 
socials i altres departaments del consistori.  

Destacar  la  gran  participació  per  part  de  la  ciutadania.  El  55%  dels  casos  es  tracta  de  persones  que 
vénen directament  al  Servei,  un  36% derivats  per  l’ajuntament  i  la  resta  de  xarxes  socials,  ciutadans, 
advocats, administradors de finques… 

 

Reflexions del ponent:  

 No es tracta d’una mediació pura, però hi ha transformació. 

 En molts casos, s’intervé des de la vessant de la conflictologia més que com a mediador. 

 Els casos que no es tanquen als jutjats, demandes obertes, al final arriben derivats pels Serveis 
Socials. 

 Proposta de creació d’un Institut de Mediació. 
 
 



 TALLER 18 (Divendres 11.03.2016) 

“COM TREBALLEM EN MEDIACIÓ?  ‐ LA MEDIACIÓ TÈCNICA” 

- Ponents:  Ricard  Simó,  mediador  i  procurador  dels  tribunals  i  Narcís  Bartrina,  mediador  tècnic  ‐
President del Consell de Col∙legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya. Membre Fundador del 
CEMETEC. 

- Moderador: Josep Viella, advocat, mediador i responsable de Mediació en el CICAC en representació 
del Col∙legi d’Advocats de Girona. 

 
 
Ambdós ponents parlen de no ser passius en el  conflicte. És una mediació  interactiva on el mediador 
tècnic “indueix” a partir de l'aprofitament dels seus coneixements tècnics ..... Descaradament! 

Com a experiència pràctica Narcís Bartrina va presentar el següent cas: 

Una comunitat de veïns, amb dos locals en planta baixa. Davant la imminent ocupació d'un d'ells per 
una  associació  d'immigrants  per  ubicar  un  locutori,  es  creen  recels  en  la  comunitat  per  falta  de 
seguretat, el personal i la quantitat de gent que vindrà, la seva idiosincràsia, etc ...  

Sobretot  perquè  una  antiga  porta  que  donava  a  l'escala,  avui  tapiada,  ha  de  reobrir‐se  per  temes 
d’evacuació front a  incendis. Davant  la qual cosa  la comunitat es nega per tenir recels en  la seguretat 
interna del bloc.  

El  súmmum és  que  a  la  dona  del  president  li  fa  por  un  home  de  raça  negra,  que  és molt  gran.  A  La 
mediació  tècnica  sol∙licitada  es  plantegen  diversos  aspectes,  destacant  la  negativa  de  la  comunitat  a 
obrir la porta, tot i que des de l'ajuntament i bombers és del tot necessari.  

La falta d'acord obliga a seure a la taula als afectats. 

En una segona o tercera reunió i després de moltes discussions, es proposa col∙locar un sensor que val 
20 € ... que avisaria en temps real quan la porta fos oberta ... Sobretot a la dona del president.  

Sent aquesta la solució aportada pel mediador i acceptada per les parts.... ????...  

L’auditori  ...  al∙lucinant,  tot  el món  estupefacte  ...  res  de  propostes  de  “caucus”  amb  l'home de  raça 
negra o amb entrar a fons en temes de xenofòbia o racisme ... però hi va haver acord i va ser bo per a 
ambdues parts ... “Tema solucionat”. 

La transformació per a la solució del conflicte és un simple sensor elèctric en temps real de valor 20€, 
col∙locat en una porta de sortida d’emergència i d'incendis obligatòria. 



“És mediació això...?” 

 En el torn de preguntes, els presents  varen "dir de tot", però el  ponent  va concloure que el conflicte 
és va ser resoldre satisfactòriament per a les parts i la bona convivència és efectiva. 
 
 


