CIRCULAR NÚM. 01/18
ACTIVITATS ORGANITZADES PER CELEBRAR EL DIA EUROPEU DE LA MEDIACIÓ

El proper 21 de gener es commemora el Dia Europeu de la Mediació. Aquesta
celebració persegueix l'objectiu de donar a conèixer i fomentar la Mediació com a
mètode alternatiu a la via judicial i arbitral de resolució de conflictes. Un mètode que,
de fet, està funcionant molt bé a d'altres països on ja està força més implantat. Per
commemorar aquest Dia Europeu, el nostre Col·legi organitza les següents activitats:


10 i 11 de gener (matí): el Centre de Mediació de l’Il·lustre Col.legi d’Advocats
de Terrassa (CEMICAT), ha decidit oferir a tots els ciutadans de Terrassa i Rubí
que ho sol·licitin, com a activitat de promoció i divulgació de la mediació, una
sessió de mediació gratuïta, d’una hora de durada, a fi de que puguin conèixer
les característiques i avantatges d’aquesta forma de resolució de conflictes així
com arribar a acords que tenen la mateixa validesa que un contracte privat, i
que són susceptibles de ser homologats per via judicial o notarial.
Les sessions es dirigiran per un/a mediador/a acreditat del CEMICAT i es
realitzaran, dimecres 10 de gener, a la seu del Col.legi d’Advocats de Terrassa
ubicada a Rubí (C/ Espoz i Mina núm.2) i dijous 11 de gener als Jutjats de
Terrassa (Rambleta Para Alegre 112 -Edifici Jutjats- primera planta).
Serà necessària la prèvia inscripció conjunta per les dues parts en conflicte o
els seus advocats/des mitjançant e-mail dirigit a secretaria@icater.org o bé
trucant al telèfon 937801366 (secció de Mediació). La data límit per fer la
inscripció serà dilluns 9 de gener de 2018 (18h).



17 de gener, 18.30h: Conferència-col·loqui a la sala d’actes de la Cambra de la
Propietat Urbana de Terrassa i comarca (C/Arquímedes, 267 –Terrassa), amb el
títol La resolució de conflictes en la propietat urbana: judici o mediació, a
càrrec de l’advocada i mediadora Ana Maria Velasco Vega, amb introducció de
l’advocat i Secretari de la Cambra, Joan Planas Comerma. Organitzen
conjuntament l’ICATER i la Cambra.
La conferència és gratuïta i comptarà com a formació continuada pels
mediadors del Centre de Mediació de la Generalitat de Catalunya. Aforament
limitat. Cal confirmar l’assistència abans del dia 15 de gener de 2018
a info@cambrapropietat.com. Indiqueu si us plau en el mail d’inscripció el
nom i cognoms i si sou mediadors. Trobareu més informació al fulletó adjunt.

Salutacions,
LA JUNTA DE GOVERN
Terrassa, 5 de gener de 2018

