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Continguts:

• Concepte, principis i valors que defineixen el dret col·laboratiu.
• Competències i habilitats de l’advocacia col·laborativa.
• La intel·ligència emocional de l’advocacia col·laborativa.
• Introducció i bases del procés col·laboratiu.
• La negociació col·laborativa.
• Experiències internacionals.

Professorat* (per ordre alfabètic):

• Carmen Aja. Advocada col·laborativa. Asociación de Derecho Colaborativo 
de Euskadi y de la Asociación de Derecho Colaborativo de Madrid. 
Membre de l’IACP.

• Françoise Balaguer. Vicepresidenta Association Française des 
Praticiens du Droit Collaboratif.

• Anna Marie Boudard. Advocada col·laborativa de l’Associació belga de 
dret Col·laboratiu.

• Catherine Brink. Advocada col·laborativa. Membre del grup. 
Collaborative Divorce de Vancouver, Canada.

• Lluís Casado. Economista, psicòleg, consultor i coach.
• Andreu Gatuellas. Psicòleg, Formador i coach.
• Elena Lauroba. Catedràtica de Dret Civil (UB), experta en Instruments 

de resolució de alternativa de conflictes, i Secretària de l’ACDC.
• Asier Lopez de Gereno. Coach i formador expert en negociació.
• Maria Serra. Advocada col·laborativa i mediadora.
• Montserrat Tur. Advocada col·laborativa, mediadora, coach i Presidenta 

de l’ACDC.
• Isabel Viola. Professora titular de Dret Civil.

* El curs podrà incorporar d’altres persones expertes. Per causes sobrevingu-
des, hi poden haver modificacions en la composició inicial del claustre.

Certificació:

Una formació de qualitat, que atorga la certificació com advocat/da 
col·laboratiu/iva homologable amb els estàndards de les associacions 
internacionals (IACP).



Adreçat a:

Professionals del dret o de la gestió de conflictes que vulguin formar-se en 
la pràctica col·laborativa.

Estructura de la formació:

Primer bloc: conèixer el dret col·laboratiu
• Divendres 14/04, de 9.30 a 13.30 h i de 15.00 a 18.00 h. 

Elena Lauroba Lacasa i Montserrat Tur 
• Dissabte 15/04, de 10.00 a 14.00 h. Lluís Casado 

Segon bloc: competències advocacia col·laborativa
• Divendres 21/04, de 10.00 a 14.00 h, i de 15.00 a 18.00 h. Andreu Gatuellas 
• Dissabte 22/04, de 10.00 a 14.00 h. Isabel Viola i Maria Serra 

Tercer bloc: el procés col·laboratiu 
• Divendres 12/05, de 9.30 a 13.30 i de 15.00 a 18.00 h. Carmen Aja
• Dissabte 13/05, de 10.00 a 14.00 h. Carmen Aja

Quart bloc: la negociació col·laborativa.
• Divendres 19/05, 9.30 a 13.30 h i de 15.00 a 18.00 h. Asier Lopez de Gereño

Cinquè bloc: experiències internacionals
• Divendres 02/06, de 9:30 a 11:00 h. El model francès. Françoise Balaguer
• Divendres 02/06, de 18:00 a 19:30 h. El model del common law.  

Catherine Brink
• Dijous 08/06, de 17:30 a 19:30 h. El model belga. Anne Marie Boudart

Tancament del curs: feedback, conclusions i cloenda
• Divendres 09/06 de 09:30 a 13:30 h. Isabel Viola, Maria Serra,  

Montserrat Tur i Elena Lauroba

Ubicació: 

Fundació Agustí Pedro i Pons (Av. de Vallvidrera, 25, Barcelona)
Només la cloenda es durà a terme a la seu de:
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona  
(C/ de Mallorca, 283, Barcelona)

Les sessions relatives a les experiències internacionals seran online,
mitjançant un enllaç que es facilitarà prèviament.




