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MEDIACIÓ: Pràctica de la sessió prèvia / exploratòria
DURADA: 4h
DATES: dijous, 27 d’octubre
HORARI: de 15.30 a 19.30h
LLOC: Seu del CEESC a Barcelona

INTRODUCCIÓ
El procés de mediació s’inicia quan es reben per primera vegada les parts.
L’acollida ha de ser una pràctica d’excel·lència; és per aquest motiu que oferim
un taller pràctic sobre com elaborar i portar a terme una sessió prèvia (SP).
La SP és bàsica perquè els possibles mediats entenguin perfectament que inicien
una via diferent, legalment establerta, i que si aconsegueixen arribar, durant el
procés de mediació, a acords, és per ells mateixos i seran plenament executius i
amb reconeixement efectiu.

FORMADORES
Elisabet Barnadas, tècnica del Centre de Mediació de Catalunya. Advocada
especialitzada en dret immobiliari, successions i família, fiscal, empresa
familiar, processal. Màster en Mediació ICAB. Formada en arbitratge (ESADE).
Formada com advocada en dret col·laboratiu

Sòcia fundadora del despatx

Exitmediació, SCP. Administradora de finques. Ha estat impulsora del
CEMCAF i mediadora registrada al Registre de mediadors del Consell de
Cambres de Comerç. Col·labora en revistes, en plans de docència per a formació
de mediadors, i com a ponent de tallers i congressos. Sòcia d'ACDMA des de
1993.
Francesca Ferrari, educadora social, mediadora, màster en Gestió i Resolució de
Conflictes, Mediació i Negociació. Especialització en mediació familiar,
comunitària i conflictes en empresa. Formació en mediació en habitatge..
Experiència en mediació des de 1995. Responsable del disseny i implementació
de serveis de mediació Membre del Comitè Assessor del Centre de Mediació de
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Catalunya, designada pel CEESC. Coordinadora del Col·lectiu de Mediació del
CEESC.

OBJECTIUS


Millorar les capacitats de gestió d’una primera trobada amb les parts.



Afavorir la seva mirada vers un procés de mediació.



Augmentar les competències bàsiques per treballar com a mediador/a.



Aplicar els coneixements teòrics a una SP.



Adquirir habilitats per iniciar l’aliança mediadora.



Practicar l’escolta i l’efectivitat de la comunicació.



Autoavaluació de les pròpies capacitats, valoració externa de les
capacitacions individuals.



Generar espai de reflexió compartida amb professionals que tenen
experiències en d’altres disciplines de base.

METODOLOGIA
El taller és totalment pràctic, amb dinàmiques interactives, participatives i
vivencials.
Es proposa el treball en petits grups, compartint i construint les diferents
tècniques aplicables.
Després es fa una posada en comú dirigida per les formadores, on s’analitza
l’actuació i l’experiència viscuda. S’utilitzen tècniques vivencials però, sobretot
el debat, per tant s’utilitza la paraula com a eina més important en un procés de
mediació.

