JORNADA DEL PLA INTEGRAL DEL POBLE GITANO

LA MEDIACIÓ I GESTIÓ DE CONFLICTES:
REPTES I OPORTUNITATS
PROGRAMA
08.45 a 9.15: acreditacions
9.15 a 9.30: Benvinguda i presentació de la jornada a càrrec de:
Sr. Ramon Vílchez, responsable del programa del Poble Gitano i de la Innovació social
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Sr. Bernat Valls, director general d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
9.30 a 10.30: Conferència Inaugural “Reptes i oportunitats de la conflictologia i la
mediació: àmbits d’aplicació” a càrrec del Dr. Eduard Vinyamata, expert
internacional en conflictologia.
10.30 a 11.00: Pausa- cafè
11.00 a 12.00: Taula rodona. Experiències de mediació cívico- comunitàries i
bones pràctiques en la gestió de alternativa de conflictes.
Sra. Sonakay Rozas, Consell comarcal de la Noguera. Pla Integral del Poble Gitano:
"Una mirada a la mediació sociocultural des del serveis socials a la Noguera."
Sra. Laura Hernández, Servei de Mediació Ciutadana de l’Ajuntament de Badalona:
"La Mediació a Badalona, una història de 13 anys."
Sr. Santi Sánchez, Conflictòleg i mediador al Servei de mediació ciutadana d'Olesa de
Montserrat: "Experiències d'empoderament de grup-aula contra situacions de violència
escolar."
Sr. Juan Fajardo, coordinador del servei de mediació cívico-comunitària del Pla
Integral del Poble Gitano: "La gestió de conflictes en el servei de mediació cívicocomunitària del Poble Gitano."

Amb la col·laboració:

12.00 a 13.30: Taula rodona. Escenaris d’innovació social en l’àmbit de la
mediació cívico-comunitària i la gestió alternativa de conflictes.
Sra. Tania Garcia i Sr. Fernando Macias, tècnics del Pla Integral del Poble Gitano:
"Espais d’innovació en el Pla Integral del Poble Gitano de la Generalitat de Catalunya."
Sr. Sergi Fernandez, director de Porta Cabot: "Experiències de mediació en l’oci
nocturn a diferents municipis i en equipaments públics."
Sra. Montse Puigvert, mediadora de l’Associació per la Recerca i l’Acció Social,
VINCLE: "Experiència innovadora amb el poble gitano a Figueres."
Sra. Marta Méndez, sòcia de Gira ADR: "App B- resol, aplicatiu tecnològic per a l’ús de
dispositius mòbils per a lluita del bullying, el ciberbullying i conflictes dels
adolescents".
Sr. Xavier Pastor, professor de la UOC i de la UdG: "La mediació i la resolució de
conflictes a l’esport, especialment d’entrenadors i pares i mares de jugadors en motiu
de la competició esportiva."
Sra. Aida Marzo, sociològa, psicòloga i mediadora comunitària d'Ètic Habitat: "Servei
de Mediació i Convivència en Pisos Turístics de l'Ajuntament de Barcelona."
13.30 a 14.00 hores: Acte de cloenda
Resum de la jornada a càrrec del Sr. Eduard Carrera, director del curs de mediació i
gestió de conflictes del poble gitano.
Lliurament de diplomes de la 3a edició del curs de mediació aplicada al poble gitano i
presentació de la 4a edició del curs a càrrec del Sr. Francesc Iglesies, Secretari
d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya., i Sr. Ramon Vílchez,
responsable del programa del Poble Gitano i de la Innovació social.
Paraules de cloenda de la jornada a càrrec del Sr. Francesc Iglesies, Secretari d'Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Lloc: Casa del Mar de Barcelona
Adreça: Carrer Albareda, 1-13 de Barcelona

Amb la col·laboració:

