CIRCULAR NÚM. 02/17
ACTES DE CELEBRACIÓ A TERRASSA DEL DIA EUROPEU DE LA MEDIACIÓ

El proper 21 de gener es commemora, un any més el Dia Europeu de la Mediació. Tots
els centres de mediació europeus estan convocats per tercer any consecutiu a aquesta
celebració amb l'objectiu de presentar la Mediació com a mètode alternatiu a la via
judicial i arbitral de resolució de conflictes que tants bons fruits està donant a d'altres
països on ja està implantat.
Els ciutadans i ciutadanes que ho desitgin podran participar en els diferents actes
organitzats per tot el territori de Catalunya.
A la nostra ciutat de Terrassa, i dins el marc dels actes de celebració d’aquest Dia
Europeu de la Mediació, el CEMICAT, Centre de Mediació del nostre Col·legi, en
col·laboració amb la Cambra de Comerç de Terrassa, organitzem una jornada oberta a
tota la ciutadania per donar a conèixer la Mediació. A continuació trobareu les
activitats que hem previst per commemorar aquesta diada:
1.- 19 de gener de 2017. Aquest dia tant als Jutjats de Rubí com als Jutjats de Terrassa
en horari de 10 a 12h hi haurà una jornada de portes obertes perquè tots els
ciutadans i ciutadanes dels partits judicials puguin acostar-se a les instal·lacions del
Col·legi d’Advocats de Terrassa perquè els expliquem en què consisteix la Mediació.
2.- 8 de febrer de 2017. El nostre Col·legi està treballant amb la Cambra de Comerç de
Terrassa per sumar esforços i donar a conèixer la mediació empresarial com a eina de
resolució de conflictes ràpida, senzilla i econòmica per resoldre desavinences en
l’àmbit de les relacions entre empreses.
El primer pas d’aquesta col·laboració és l’organització conjunta d’una jornada sota el
lema La importància de la mediació en el món de l’empresa. El títol de la conferència,
de la qual us donarem detalls de lloc i hora de celebració d’aquí a uns dies, serà LA
MEDIACIÓ EMPRESARIAL: INNOVACIÓ EN LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES: un pas més
enllà de la negociació i en serà el ponent Manel Canyameres Sanahuja, advocat i
mediador del nostre Col·legi.
Salutacions,
LA JUNTA DE GOVERN
Terrassa, 17 de gener de 2017

