
                                                                     
 JORNADA DE MEDIACIÓ A REUS:  

“ELS MASC’S UNA EINA ÚTIL PER A L’ADVOCACIA” 
PROGRAMA INMEDIACIÓ 2022 

 
Organitza: Consell de l’Advocacia Catalana 

Reus, 27 d’Octubre de 2022 
 
 
9.00 h. Registre participants 
 
9.30 h.  Apertura de la Jornada  

▪ Exm. senyor  Joan Ramon Puig i Pellicer, president del Consell de l’Advocacia 
Catalana 

▪ Exma. senyora Encarna Orduna Pardo, degana de l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Reus 

 
10.00  a 12.00 h.  Anàlisi de les diferents figures de MASC que contempla el Projecte 
del Llei de Mesures d’Eficiència Processal 
Ponents 

▪ Sra. M. Teresa Dupla, Catedràtica de Dret Civil d’ESADE: “La utilitat de cercar 
l’opinió neutral d’un expert independent”  

▪ Sr. Llorens Prats i Albentosa, catedràtic de Dret Civil, àrbitre i vocal permanent 
de la Comissió General de Codificació: “L’Arbitratge com a mètode 
heterocompositiu i la conciliació com a mètode mixte”.  

▪ Sr. Juan Antonio Ruiz, advocat, mediador empresarial i negociador 
internacional del despatx Cuatrecasas: Oferta vinculant i Negociació:  les 
respectives característiques i la seva posada en pràctica.   

▪ Sr. Pascual Sala Sánchez,  ex president del Tribunal Supremo, del Tribunal de 
Cuentas, del Consejo General del Poder Judicial,  del Tribunal Constitucional i 
soci consultor del despatx Roca-Junyent: “El paper de la mediació entre els 
diferents MASC. El cas Fenosa com a paradigma” 

 
Modera: Membre de la Comissió de Mediació del CICAC 
Preguntes i comentaris de les persones participants 
 
 
12.00  a 12 h. 30’ Pausa Café 
 
 
 
 
 



                                                                     
12 h. 30’ a 14 h. Aspectes processals dels MASC’s i el paper de l’advocacia en la seva 
posada en pràctica 
Ponents.  

▪ Sr. Vicente Pérez Daudí, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de 
Barcelona:  “Els MASC i el procés judicial” 

▪ Sra. Maria Teixidor, advocada, empresària i mediadora: “El paper fonamental 
de l’advocat en l’aplicació dels MASC”  

▪ Sra. Sara M. Pose Vidal, magistrada de lo social del TSJ de Catalunya: “Els MASC 
i la seva incidència efectiva a nivell judicial” 

▪ Sr. Carlo Pilia, advocat, professor titular de Dret Civil i MASC de la Universitat 
de Cagliari:  “Els MASC en el Dret Comparat i el cas concret d’Itàlia”. 

 
Modera: Membre de la Comissió de Mediació del CICAC 
 
Preguntes i comentaris de les persones participants 
 
14.00 Pausa dinar 
 
15.30  a 16.45 h. Taller de Bones pràctiques de mediació: “Anàlisi d’un cas real resolt 
en co-mediació”  
 
Talleristes:  

▪ Sr. Manel Canyameres, advocat, mediador, professor de mediació i director del 
Curs de Mediació del CICAC 

▪ Sr. Antoni Vidal, advocat, mediador, professor de mediació i exdirector del Curs 
de Mediació del CICAC i del Màster de Mediació de l’ICAB  

 
Modera: Membre de la Comissió de Mediació del CICAC  
 
Preguntes i comentaris de les persones participants 
 
16,45  a 18.00 h. Com triar el MASC més adequat a cada situació.  
Ponents:  

▪ Sr. Carlos Villagrasa, professor titular de Dret Civil de la UB, magistrat suplent 
de l’Audiència Provincial de Barcelona, director del Màster de Família i Infància 
de la UB, Codirector del l’Especialista de Mediació de Logos Media i del Col·legi 
de Doctors i Llicenciats de Catalunya 

▪ Sra. Mercedes Tarrazon, advocada, mediadora i àrbitra internacional integrant 
del despatx Dispute Management 
 

Modera: Membre de la Comissió de Mediació del CICAC  
 
Preguntes i comentaris de les persones participants 
 



                                                                     
 
 
18.00 h.  Conclusions finals de les quatre taules  clausura de la Jornada 
Les persones moderadores de les tres taules i del taller exposaran les idees claus i 
extrauran les principals conclusions de cada taula 
 
18.15 h. Clausura de la Jornada  
A càrrec de: 

▪ Senyora Marta Martínez i Gellida, degana de Tortosa i  presidenta de la Secció 
de Mediació del CICAC 

▪ Senyor Carles García Roqueta, diputat responsable de Mediació de la Junta de 
Govern de l’ICAB 

▪ Senyor Joan Ramon Casals i Mata, Director General de Dret, Entitats Jurídiques 
i Mediació del Departament de Justícia de la Generalitat 

 
18.30 h. Tancament musical i fi de la Jornada 
 
 
 
 
 
 
 


