
Data: 12 de maig de 2016

Hora: 17.30h

Lloc: Sala d’Actes del COACB (Casp, 130 de Barcelona)

(Metro: L1 Arc de Triomf i L2 Tetuan)

(Autobús: 6, 7, 54, 62, H12)

Inscripció: La conferència és gratuïta i oberta a persones 

col·legiades i precol·legiades dels col·legis organitzadors.

S’han d’enviar les següents dades a l’adreça info@tscat.cat

• Nom i cognoms

• Col·legi al qual pertanys

• Telèfon de contacte

• Adreça electrònica de contacte

La conferència està homologada pel Centre de Mediació de
Dret Privat de Catalunya com acreditació de formació
continuada en l’àmbit de la mediació.

CONFERÈNCIA

MEDIACIÓ, CIUTADANIA I 
CONVIVÈNCIA

A càrrec de Dra. Roberta T. Di Rosa

Barcelona, 12 de maig de 2016

Organitzat per:

Amb la col·laboració de:



PROGRAMA:

17.00h Recepció dels assistents

17.30h Benvinguda a càrrec de:

- Núria Carrera, degana Col·legi de Treball Social de Catalunya

- Anna Parés, degana Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

- Anna Carmona, tresorera del Col·legi de Psicologia de Catalunya

- Francesca Ferrari, responsable de Mediació del Col·legi

d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya

- Josep Armengol, responsable de Mediació del Col·legi de

Pedagogs de Catalunya

- Rosa Torre, directora del Centre de Mediació en Dret Privat de la

Generalitat de Catalunya

18.15h Conferència Mediació, Ciutadania i convivència, a càrrec

de la Dra. Roberta Teresa Di Rosa, Doctora en Sociologia i

Mediadora.

Presentació a càrrec d’Eva Noguera, membre de la comissió de

Mediació del TSCAT i coordinadora del postgrau en Resolució de

Conflictes i Mediació Familiar

19.45h Debat obert

20.30h Finalització de l’acte

Presentació:

Els Col·legis de Treball Social, Educadors i Educadores Socials, Psicologia,

Pedagogs, Politòlegs i Sociòlegs i Terapeutes Ocupacionals, membres de la

Sectorial d’Acció Social i Humanitats de l’Associació Intercol·legial de Catalunya,

hem considerat interessant poder oferir una conferència oberta sobre mediació

de la Dra. Roberta T. Di Rosa, en un acte més de confluència entre Col·legis, pel

millor debat i difusió del saber.

La conferència té per objectiu reflexionar, debatre i aportar coneixement en

relació a la mediació en sentit ampli, com a eina que pot donar una important
aportació a la construcció o reconstrucció de la convivència i la ciutadania en
una societat cada cop més complexa.

Ens endinsarà en el com promoure noves formes de ciutadania basades en el
respecte i el reconeixement, la potenciació i la millora dels recursos existents,

inclosa la diversitat cultural, des del marc de la Mediació i la Gestió de Conflictes.

Dra. Roberta T. Di Rosa

Sociòloga i treballadora social. Formada en Mediació Familiar i Comunitària a la

Universitat Catòlica de Milà, amb especialitzacions en Suïza per a conflictes

culturals comunitaris i, a França, per a conflictes en famílies estrangeres i en

parelles mixtes. Des del 2006 és investigadora de l’Universitat de Palerm i

professora agregada de Sociologia de les relacions ètniques i de Sociologia del

desenvolupament i de les migracions. Com a docent de mediació comunitària i

intercultural, col·labora amb universitats italianes i estrangeres. Participa en

programes d’investigació a nivell nacional e internacional sobre la mediació

comunitària en contextos multiculturals, la pràctica de integració social dels

immigrants, les relaciones entre gèneres i generacions en migració i sobre les

competències interculturals i el treball social transcultural.

Autora del llibre: Mediación, ciudadanía y convivencia entre culturas (Di Rosa

R.T (2015) Ed. Juruà, Lisboa ISBN 978-989-712-358-0).


