D A T E S
Dies 14 i 15 de desembre de 2017

D U R A D A
8 hores lectives

H O R A R I
Dia 14 de desembre de 2017, de 16.00 a 20.00 hores
Dia 15 de desembre de 2017, de 09.00 a 14.00 hores

PROGRAMA
PROVISIONAL

II Jornades

L L O C
8a planta
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
c/ Mallorca, 283, 08037 Barcelona

I N S C R I P C I Ó

Preu col·legiats a l’ICAB

45€

Preu no col·legiats a l’ICAB

60€

“Esport, mediació i
gestió de conflictes”
Dies 14 i 15 de desembre 2017

I N F O R M A C I Ó I
I N S C R I P C I O N S
CEMICAB
Roger de Llúria 113, baixos
Tel.: 93 496 18 80 ext. 5187
http://www.icab.cat
e-mail: cemicab@icab.cat

Comissió d'Advocats/des
Mediadors/es

FINALITAT DE LA JORNADA

PROGRAMA 14 de desembre de 2017

PROGRAMA 15 de desembre de 2017

Després de l’èxit de la 1a Jornada d’Esport, mediació i gestió de
conflictes, organitzada l’any 2016, es convoca aquesta segona
jornada amb l’objectiu de desenvolupar els temes tractats amb
més dades, aportacions teòriques, estudis, punts de vista i
projectes sobre l’esport, la mediació i la gestió de conflictes.

16.00 hores. Benvinguda dels assistents i inauguració de la jornada

09.00 hores. Capsules d’experiències i projectes de prevenció, gestió i
mediació de conflictes des dels clubs

En les darreres dècades, l’esport en general s’ha modernitzat
molt, millors instal·lacions, sistemes de joc, eines i equipaments
per entrenar, més instruments per a la preparació dels
esportistes i dels àrbitres. I en canvi encara avui hi ha molts
aspectes que es mantenen malauradament com anys enrere,
per exemple, la manera de gestionar els conflictes dins dels
clubs i especialment en els camps de joc.
Paral·lelament, l’esport ha anat ocupant un espai central en la
societat, com activitat física i de salut, i també de diversió i fins i
tot d’espectacle. Només cal pensar en el nombre de persones
que es concentren diàriament en les instal·lacions esportives
per practicar esport o com aficionats per seguir-lo els caps de
setmana. I que dir del seguiment informatiu que en fan els
mitjans de comunicació i del poder de les televisions.
I és que l'activitat física i esportiva ocupa més temps dels infants
i joves, i dels pares i mares també. Pares i mares que amb les
millors de les intencions apunten als seus fills i filles en l’equip
d’un club perquè facin esport. Pares i mares que molt sovint
juntament amb els entrenadors acaben pressionant als infants
perquè aconsegueixin la victòria, i en alguns casos perden els
nervis i insultant als àrbitres i de vegades discutint-se i agredintse.
I què dir de les aficions i dels seguidors d'equips professionals
que es vesteixen, actuen i parlen de manera agressiva: mofantse dels jugadors adversaris, insultant l'àrbitre i els membres de
les altres aficions, fet que provoca discussions i baralles,
apunyalaments i fins i tot morts.

OBJECTIUS
Donar a conèixer enfocaments, estudis, dades i projectes sobre
els conflictes que es produeixen a l’esport i que són
susceptibles de poder-se gestionar amb les formules i
procediments de la Resolució de Conflictes, la Mediació i
l’Arbitratge.

Núria Flaquer Molinas
Diputada de la Junta de Govern de l’ICAB
Jordi Casajoana Feliu
President de la Comissió de Mediació de l’ICAB

•
•
•
•
•
•

Enric Álvarez, Club Natació Sant Andreu
Marta Barnils, Club Futbol Mercantil
Josep Mª Coromines, Club de Basket Igualada
Jon Berastegui, Real Club Sociedad (VIDEOCONFERÈNCIA)
Marta Méndez, GIRA
Daniel Alarcón, Psicòleg especialitzat en clínica i educació.
EDUVIC-Inspira Sports
• Jaume Antich, Advocat i Doctor en Dret. Vocal de l'Associació
catalana de Dret Esportiu, Secretari Junta Gestora compliance Icab

16.30 hores. Taula rodona “Què cal saber per gestionar conflictes a
l’esport” a càrrec de:
Ètica a l’esport
Guillem Turró, Llicenciat en Historia i Filosofia, Doctor en Pedagogia
amb una tesis sobre humanisme i esport

Modera: Comissió d'Advocats/des Mediadors/es

Comportaments a l’esport
Susanna Soler, Professora de Sociologia i Història de l'Esport a
l'INEFC

10.30 hores. Pausa Cafè

Legislació i esport
Jaume Barroso, Advocat, Vocal de la Secció de Dret Esportiu

11.00 hores. Projectes i serveis de mediació i resolució de conflictes
des de les Federacions i els Comitès Olímpics

Mediació i resolució de conflictes a l’esport
Xavier Pastor, Director del Postgrau de Resolució de Conflictes Públics
Fundació Universitat de Girona. Professor de la UOC

•

Emocions i esport
Joan Vives, Psicòleg del Centre d'alt rendiment de Sant Cugat

•
•

Javier Latorre, Responsable de normativa, arbitratge i mediació de
la Federació Catalana de Futbol.
Blanca Torrubia, Càtedra Educació, esport i resolució de conflictes
de la UOC
M. Luisa Santana, Presidenta del IEMEDEP (Instituto Español de
Mediación Deportiva y Pacificación)

Modera: Comissió d'Advocats/des Mediadors/es
17.45 hores. Pausa Cafè

18.00 hores. Taula rodona “Què poden i han de fer els clubs per
gestionar conflictes?”
•
•
•
•
•

Àngel Bernet, Club Natació Sant Andreu
Roger Casellas, President del Club Basquet Igualada.
Ramon Alfonseda, President Barça Jugadors
Juanjo Capdevila, President del Futbol sala Castelldefels
Juanan Morales, President del Club de Basquet Joventut de
Badalona

Modera: Comissió d'Advocats/des Mediadors/es
19.00 hores. Taula rodona “Com poden els mitjans de comunicació
ajudar a gestionar els conflictes a l’esport?”
• Jordi Robirosa, Televisió de Catalunya
• Toni Padilla, Diari Ara
• Ricard Torquemada, Catalunya Ràdio
Modera: Comissió d'Advocats/des Mediadors/es

12.00 hores. La gestió dels conflictes des del vestidor: el paper dels
capitans
• Roger Grimau, Ex- jugador de bàsquet
• Javier Aznar, Ex- jugador de waterpolo
13.30 hores. Conclusions de les jornades
Xavier Pastor, Universitat de Girona i UOC
Jordi Casajoana, President de la Comissió de Mediació de l’ICAB

14.00 hores. Cloenda.

