
 

dia europeu de la mediació

 –   Quins sistemes ens ofereixen una major seguretat jurídica i 

més instruments i capacitat d’actuació per resoldre els con-

flictes de la millor manera possible?

� –� Per què és important com resolem els conflictes i, per tant, 

triar el sistema més adequat?

Q  Benvinguda i obertura:
 –  Sr. Josep Santacreu i Bonjoch, membre del Ple de la Cambra 

i President de RESPON.CAT

Q  Taula rodona: (modera Josep Maria Canyelles i Pastó)

 Q  Tres mirades des del coneixement i l’experiència en la reso-
lució de conflictes

 –  Sra. Raquel Alastruey i Gràcia, Magistrada de l’Audiència 

Provincial de Barcelona i Vicepresidenta de GEMME Espanya

 –  Sr. Joan Francesc Pont i Clemente, Vicepresident tercer de 

la Cambra de Comerç de Barcelona i membre de la Cort Arbi-

tral de Catalunya

 –  Sr. Manel Canyameres i Sanahuja, Advocat i mediador espe-

cialitzat en empresa i patrimoni

Q  La integració dels sistemes de resolució de conflictes en la 
gestió de l’RSE

 –  Sr. Josep Maria Canyelles i Pastó, expert en Responsabili-

tat Social de les Empreses i Organitzacions i coordinador de 

RESPON.CAT

Q  Torn de preguntes

–  Objectiu: Donar a conèixer les principals característiques dels sistemes 

de resolució de conflictes que cal tenir en compte per poder decidir quin 

és el sistema més adequat, en cada cas, per a les empreses i les organit-

zacions que gestionen la seva Responsabilitat Social.

–  Destinataris: Empreses (petites, mitjanes i grans) i organitzacions que pro-

mouen i gestionen la seva Responsabilitat Social.

Auditori Cambra. 

Av. Diagonal, 452.

Barcelona

19 DE GENER DE 2016

De 17 a 18.30 hores

Com resoldre els conflictes des de la 

Responsabilitat Social Empresarial

Inscripció gratuïta 

Aforament limitat.

Inscripcions per rigorós ordre 
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Més informació:

info@respon.cat

ccasellas@cambrabcn.org

934 169 359

Per una societat millor, mediació!

Co-funded by 
the European Union

Inscriu-te!


