
                           

 

 

 

 
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ: 

 
Identificant conflictes i contruint. Teatre i mediació. 
 
DNI: 
 

NOM: 
 

COGNOMS: 
 

NÚMERO DE COL·LEGIAT/ADA: 
 
FORMA DE PAGAMENT:    EFECTIU  REBUT BANCARI 

 
ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC: 
 
TELÈFON: 
 
SIGNATURA: 
  

  

  

DD’’aaccoorrdd  aammbb  aallllòò  qquuee  ddiissppoossaa  llaa  LLlleeii  OOrrggàànniiccaa  ddee  PPrrootteecccciióó  ddee  DDaaddeess  1155//9999  ddee  1133  ddee  ddeesseemmbbrree,,  aaiixxíí  ccoomm  eell  sseeuu  RReeggllaammeenntt  dd''AApplliiccaacciióó  

((RReeiiaall  DDeeccrreett  999944//9999)),,  ll’’IILL··LLUUSSTTRREE  CCOOLL··LLEEGGII  DD’’AADDVVOOCCAATTSS  DDEE  MMAANNRREESSAA  eess  ccoommpprroommeett  aa  uuttiilliittzzaarr  úúnniiccaammeenntt  lleess  ddaaddeess  qquuee  llii  ssooll··lliicciitteemm  

aa  ffii  ddee  pprreessttaarr--llii  eell  sseerrvveeii  ddee  ggeessttiióó  iinntteerrnnaa  ddeell  CCooll··lleeggii  pprrooffeessssiioonnaall..  
Per la seva seguretat, les seves dades passaran a formar part d'un fitxer automatitzat degudament inscrit en l'Agència de Protecció de 
Dades. Si desitja exercir qualsevol dels drets emparats per la Llei (accés, rectificació, cancel·lació o denúncia), dirigeixi un escrit al 
departament d’administració del Col·legi.L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE MANRESA garanteix l'absoluta privacitat i intimitat 
dels titulars de les dades, i se cenyeix a l'estricte compliment de les disposicions pertinents del marc legal vigent. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

IIDDEENNTTIIFFIICCAANNTT  CCOONNFFLLIICCTTEESS  II  

CCOONNSSTTRRUUIINNTT..  

TTEEAATTRREE  II  MMEEDDIIAACCIIÓÓ..  

  
DATES:  10, 11 i 16 de novembre de 2016  

10 de novembre, de 21:00 a 22:30 h 
11 de novembre, de 16:00 a 20:00 h 
16 de novembre, de 16:00 a 18:30 h 

 

 
 
 
 



Lloc:  
 
·PRESENCIAL al Teatre Kursaal de Manresa, 10 de novembre, i a 
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa, 11 i 16 de novembre. 
 

Preu:      
   
Obra de Teatre i taller: 10 € 
Sessió 11 de novembre: 12 € 

 

Ponents: 

 
-Sr. Antoni Vives. 
Advocat i mediador. 
-Sr. Carles Dalmau 
Advocat i mediador 
          

Programa:  
 
10/11/16:  
 
Obra de Teatre “ La mirada del otro”, al Teatre Kursaal de 
Manresa.  

Una sala en una presó amb tres persones: la mediadora, la víctima i 
l'acusat. Els seus ulls i els ulls de l'altre. 

11/11/16: 

 
16 a 20 h: Identificant conflictes i construint vies, a l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Manresa. 
Ponència del Sr. Antoni Vives i Sr. Carles Dalmau. 

 
16/11/16: 
 
16 a 18:30 h: Taller-debat sobre l’Obra de Teatre “La mirada del 
otro”, a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa. 

 
Inscripcions:  
 
Per tramitar la inscripció s’ha d’omplir la butlleta adjunta i 
entregar-la a les oficines del Col·legi. També es pot enviar via fax. 
(93.872.73.14) o bé per correu electrònic  a eva@icam.net. 
 
El programa conté dues activitats de formació diferents, Teatre (10 
i 16 de novembre) i formació en aula (11 de novembre). 
L’assistència superior al 80% de totes dues activitats certificarà vuit 
hores de formació continuada en mediació. El 80% d’assistència a 
una de les activitats certificarà quatre hores de formació 
continuada en mediació davant del Centre de Mediació en Dret 
Privat de Catalunya.     
 

mailto:eva@icam.net

