Jornada sobre el dret col·laboratiu
21 de setembre de 2017
Presentació
La Jornada sobre dret col·laboratiu respon al compromís del Govern en la promoció i el desenvolupament dels sistemes
alternatius de gestió i resolució dels conflictes. En aquesta jornada es presentarà el Dret col·laboratiu com a ADR (Alternative
Dispute Resolution) amb el compromís dels advocats de resoldre els conflictes de manera no adversarial i s’analitzarà la
participació que ha de tenir l’Administració general, a la vista del model basc. La Jornada també servirà com a presentació
pública de l’Associació Catalana de Dret Col·laboratiu, creada recentment.
Programa
15-15.30h
Acreditació

18.15-18.30 h
Pausa

15.30-16 h
Presentació
Carles Mundó i Blanch
Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya

18.30-19.30 h
Taula rodona
Les parts com a gestores del seu conflicte. Assistència,
coneixement i responsabilitat

Maria Arrate Gallastegui
Viceconsellera de Justícia del País Basc

Josep Medina Padial
President de la Comissió de Mediació del Consell dels
Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya

Francesc Esteve Balagué
Director del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya
16-16.30 h
Ponència
De què parlem quan parlem de dret col·laboratiu? Origen,
concepte i prospectiva

Pascual Ortuño Muñoz
Magistrat de la Sala 12a de l’Audiència Provincial de
Barcelona
Lluís Casado Esquius
Economista i psicòleg expert en mediació

Elena Lauroba Lacasa
Professora de dret civil de la Universitat de Barcelona

Diputat/ada responsable de l’Àrea de Mediació de
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

16.30-17.30 h
Ponència
La necessària implicació de l’Administració pel
desenvolupament del dret col·laboratiu

Modera
Sílvia Grau Beltran
Directora del Centre de Mediació de Dret Privat de
Catalunya

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino
Responsable de Projectes d’Innovació Pública de la Direcció
d’Atenció a la Ciutadania i Innovació i Millora d’Administració
del Govern Basc

19.30-20 h
Ponència
Full de ruta. La necessària creació de l’Associació
Catalana de Dret Col·laboratiu

Carmen Aja Ruiz
Secretària tècnica de l’Associació de Dret Col·laboratiu
d’Euskadi

Montserrat Tur Racero
Advocada, mediadora i coach

17.30-18.15 h
Taula rodona
Experiències fora de Catalunya en dret col·laboratiu
Nathalie Ganier-Raymond
Advocada i mediadora de l’Associació Francesa de Dret
Col·laboratiu
Inmaculada Campos Martínez
Presidenta de l’Associació de Dret Col·laboratiu de Madrid i
vicepresidenta de la Federació Espanyola de Dret col·laboratiu

Elena Lauroba Lacasa
Professora de dret civil de la Universitat de Barcelona
20-20.30 h
Cloenda
María Dolores de Juan de Miguel
Directora de Justícia del Govern Basc
Xavier Bernadí Gil
Director general de Dret i d’Entitats Jurídiques

Ana Armesto Campo
Presidenta de la Federació Espanyola de Dret Col·laboratiu
Destinataris
Advocats i professionals de l’àmbit jurídic, representants dels col·legis d’advocats de Catalunya, personal jurisdiccional, personal
de les administracions públiques, professorat i estudiants universitaris, membres d’institucions públiques i privades interessades
en la mediació i la gestió alternativa de conflictes i ciutadans i ciutadanes interessats.
Lloc de realització
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
C. Ausiàs Marc, 40 - 08010 Barcelona
cejfe.gencat.cat
Inscripció
La inscripció és gratuïta. L’heu de sol·licitar a inscripció [http://bit.ly/dretcollaboratiu] fins al 17 de setembre inclòs. Al formulari,
recordeu-vos de respectar les instruccions per comunicar les vostres dades que s’indiquen a continuació per a la inscripció per
correu electrònic.

