
 

 

 

DATA 

Dijous, 19 de gener de 2023, de 09:30 a 13:00 hores 

 

DESCRIPCIÓ 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, mitjançant la plataforma MEDIEM, vol 

evidenciar la feina realitzada per les entitats implicades en l'impuls de la mediació i 

dels mètodes alternatius de resolució de conflictes (ADR) en l'àmbit de l'habitatge, fer 

una diagnosi del que s'ha realitzat fins ara i analitzar que es pot fer a curt termini per 

a incrementar l'ús de la mediació en aquest àmbit i evitar, així, els procediments 

judicials. 

Les administracions públiques i moltes entitats privades impulsen la mediació per 

aconseguir que els seus beneficis siguin percebuts per la societat com a necessaris i 

la seva aplicació en la resolució dels conflictes, prioritària. 

L'actual situació de crisi econòmica i social ha incrementat la problemàtica en l'àmbit 

de l'habitatge. Per evitar que gran nombre d'aquests conflictes s’hagin de resoldre per 

la via judicial, es vol fomentar els beneficis que suposa la mediació i impulsar la 

resolució extrajudicial de conflictes per reduir el cost emocional, econòmic i de temps 

en la seva gestió. 

 

Esdeveniment homologat pel Centre de Mediació de Catalunya com a formació 

continuada, computable amb 3,5 hores, per a mediadors i mediadores. 

 

 

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 
(SEGUIMENT EN LÍNIA) 

 
 

 

  

https://forms.office.com/e/gqnj4JPGyh


 

 

PROGRAMA DE LA JORNADA 

9.30 h Benvinguda i presentació de la Jornada 

− Sra. Marina Berasategui Canals, secretària d’Habitatge de la Generalitat de 

Catalunya. 

9.45 h Conferència “Cooperació i transversalitat en l’impuls de la mediació” 

− Sr. Xavier Marcet, consultor expert en estratègia, innovació i transformació, 

professor universitari, col·laborador de diversos mitjans audiovisuals i 

conferenciant 

10.30 h Pausa 

11.00 h Primera taula: “Quins beneficis està aportant la mediació en la 

resolució de conflictes en les situacions de vulnerabilitat?” 

− Sra. María García-Valdecasas Alguacil, registradora de la Propietat, Mercantil 

i de Béns Mobles en representació del Col·legi de Registradors de Catalunya 

− Sr. Francesc Reina Peral, educador i pedagog social en representació del 

Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya 

− Sra. Maria Casanovas Guerín, advocada i mediadora, en representació de 

Cáritas Diocesana de Barcelona 

− Sr. Carles García Roqueta, advocat i mediador, en representació del Col·legi 

de l’Advocacia de Barcelona 

11:50 h Segona taula: “ Reptes per a demà: Què hem de fer per impulsar la 

mediació en la resolució de conflictes en l’àmbit de l’habitatge?” 

− Sra. Raquel Alastruey Gracia, magistrada de l’Audiència Provincial de 

Barcelona, representació de del Grup Europeu de Magistrats per la Mediació 

− Sra. Consòl Martí Baldellou, advocada i mediadora, en representació de 

l’Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya 

− Sr. Jaume Aso Roca, procurador en representació del Consell de Col·legis de 

Procuradors dels Tribunals de Catalunya 

− Sra. Sílvia Borràs Gras, administradora de finques i mediadora, en 

representació del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de 

Catalunya 

− Sra. Maria José Jaime Fernández, advocada i mediadora, en representació 

del Consell de l’Advocacia de Catalunya 

12.40 h Conclusions 

Sr. Toni Algaba Calvo, cap de l’Àrea d’Assessorament del Deute Hipotecari 

(Ofideute) 

12:50 h Clausura de la Jornada 

Sra. Sílvia Grau i Fontanals, directora de l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya 

13:00h. Finalització de la Jornada 

 

 



 

ENTITATS PARTICIPANTS EN LA JORNADA 

 

    

    

 
 

ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDIEM  

 

 
   

   
 

    

    

    
 

https://www.ceesc.cat
https://mediacionesjusticia.com
http://www.registradors.cat/home.php
https://mediaciodeconflictes.blogspot.com
https://www.icpb.es
https://www.cafbl.cat/Default
https://www.cicac.cat
https://caritas.barcelona/es
https://www.icab.cat/ca
https://www.diba.cat/es/inici
https://www.ddgi.cat/web
https://www.fundaciosergi.org
https://www.habitat3.cat
https://www.uab.cat
https://www.ub.edu/web/portal/ca/
https://www.urv.cat/ca
https://www.tscat.cat
https://advocatstortosa.cat
https://advocatsreus.cat
https://www.icasf.cat
https://www.icasbd.org/ca
https://www.icafi.com
https://icavic.cat
https://www.advocatslleida.org
https://icater.org
https://www.icamat.cat
https://www.icavor.cat
https://icag.cat/ca/
https://www.mediacioensalut.org

