PER CONTACTAR
Per formulari a www.acdma.org
Per correu electrònic a
info@acdma.org
Per visita prèviament concertada a
Roger de Llúria, 108, 2n 1a esq.
08037 Barcelona

L’Associació de Professionals de la
Mediació de Conflictes de Catalunya,
ACDMA, creada l’any 1993, consta
inscrita

al

Registre

General

d´Associacions amb el núm. 14.469
L’any

2009

es

va

constituir

MEDIACIÓ
ASSOCIACIÓ
PROFESSIONAL
ACDMA

en
Fent funcions de modern col·legi
professional en construcció

associació professional a l´empara de
la Llei 7/2006 de 31 de maig, de
l´exercici de les professions titulades i

Acreditada en l’àmbit de la mediació per la
Generalitat de Catalunya

dels col·legis professionals.
És una entitat, sense ànim de lucre,
acreditada en l’àmbit de la mediació
per la Generalitat de Catalunya en

TARRAGONA tarragona@acdma.org
GIRONA
LLEIDA

girona@acdma.org
lleida@acdma.org

virtut del Decret 135/2012, de 23
d’octubre,

pel

qual

s’aprova

el

Reglament de la Llei 15/2009, del 22
de juliol, de mediació en l’àmbit del
dret privat.

Família – Civil - Mercantil
Escolar - Sanitaria
Consum - Penal

Amb totes les aportacions es
construeix el camí de la mediació
de conflictes: associa’t

Organitzacions – Ambiental
Ciutadana / Comunitària

PER QUÈ ASSOCIAR-SE?

CATÀLEG DE SERVEIS

Per pertànyer a una associació pionera en
mediació a Catalunya i Espanya que:

 Directori professional

• Aposta per la mediació de conflictes com
una professió

 Homologació al CMDPC de la

• Vetlla per una formació i una pràctica
suficients i de qualitat.
• Valora la multidisciplinarietat que les
diferents
professions
o
formacions
d’origen aporten.
• Promou que la persona mediadora, partint
dels valors esencials de la mediació, es
formi i utilitzi el màxim de tècniques de
gestió de conflictes: facilitació, conciliació,
processos
participatius,
diàlegs
apreciatius, etc.
• Dóna difusió dels diferents camps
d’aplicació de la mediació i del perfil
professional de la persona mediadora en
cadascun d’ells.
• Els darrers 20 anys ha estat un espai
obert
a
tot
tipus
d’intercanvi
d’experiències, activitats, congressos,
programes, etc.

 Torn Intervenció Professional

Generalitat de Catalunya (*)

COM FORMAR PART DE
L’ASSOCIACIÓ ACDMA

Fem funcions de modern col•legi
professional en construcció:
associa’t

 Escola de pràctica mediadora
 Formació continuada gratuïta

Ompliu el formulari que trobareu al web
www.acdma.org
Feu-lo arribar a info@acdma.org

 Formació a preus especials
 Codi deontològic
 Comissions de treball per àrees
 Comunitats de pràctica
 Assessorament en l’exercici de la

REQUISITS PERSONES ASSOCIADES
1. Titulació universitària
2. Formació específica en mediació de
conflictes.
3. Pràctica mediadora (*)

professió
 Responsabilitat civil
 Informatiu intern electrònic
 Borsa de treball

PERSONES PRE-ASSOCIADES

 Borsa d’experts

Durant dos anys poden formar part de
l’associació fins que finalitzen la formació.

 Xarxa social Networking

Consulteu els estatuts al web
www.acdma.org
QUOTES

• Entén la persona mediadora com un/a
professional expert/a en gestió de
conflictes.

 Projectes propis i en conveni





Ingrés: 30 euros
Associats: 80 euros l’any
Pre-associats: 40 euros l’any

http://acdmasocialnetwork.ning.com/
 Biblioteca Xarxa
 Informació actualitat mediadora
 Sales per fer mediacions
 Jornada i actes XX aniversari
 Memòria dels 20 anys de l’associació
 Vocalies a Tarragona, Girona i Lleida.

(*) Les pràctiques desenvolupades durant la formació
hi compten.

(*) Si es compleixen els requisits

