5 de març de 2012

Número 235

:· Jornada de Mediació: La comunicació gestual en sessions de mediació. Barcelona, 6 març de 2012
Us recordem que demà 6 de març es farà la Jornada de Mediació: La comunicació gestual en
sessions de mediació.
Horari: de 16.00 a 18.30 h
Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Ausiàs Marc, 40, 08010
Barcelona.
Trobareu el document del projecte Gravació i anàlisi de la comunicació en sessions de
mediació per a l’optimització de les tècniques d’intervenció basades en la comunicació, que
s’exposarà a la Jornada, i més informació a l’apartat Cursos i jornades del grup Mediació
d’e-Catalunya.

:· El Ministeri de Justícia ultima la presentació d’un projecte de reial decret llei de mediació
En el butlletí laleydigitalcivil.es núm. 100 s’ha publicat la notícia “La mediació no serà
obligatòria en la nova llei que ultima justícia”.
Accés al document

:· I Congrés Internacional Edificar la Pau al Segle XXI
Els dies 23, 24 i 25 d’abril de 2012 tindrà lloc a l’edifici històric de la Universitat de
Barcelona el I Congrés Internacional Edificar la Pau al Segle XXI.
El I Congrés Internacional Edificar la Pau al segle XXI vol ser una contribució a la
pau mundial, alhora que un espai de diàleg obert a especialistes en cultura de pau
procedents de diverses parts del món.
Trobareu més informació a l’apartat Cursos i jornades del grup Mediació
d’e-Catalunya.

:· Recordatori de properes activitats
 VIII Jornades d’Educació Emocional. Barcelona, 22 i 23 de març de 2012
 II Congrés Nacional de Mediació Policial. Vila-real, 20 de març de 2012
 II Congrés Internacional sobre Justícia Restaurativa i Mediació Penal: origen i beneficis reals i
potencials. Burgos, 21, 22 i 23 de març de 2012
 Cicle de conferències dedicades al context de crisi actual. Barcelona, 23 de febrer, 26 d’abril i 28
juny de 2012
 III Congrés Andalús de Mediació. Sevilla, 26, 27 i 28 de març de 2012
 III Jornades de Cultura de Mediació: desenvolupant eines i construint pràctiques. Barcelona,10 i
11 de maig 2012
 Fòrum mundial de mediació. València, del 18 al 21 d’octubre de 2012

Podem aportar els nostres suggeriments a la bústia centremediacio.dj@gencat.cat o bé a les diferents eines de
comunicació d'e-Catalunya.

