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Josep Redorta 

Expert internacional en gestió de conflictes 
 
És advocat amb llarga trajectòria professional. Dr. En Psicologia social. Màster en 
Anàlisis i conducció de Grups. Graduat a l’ Escola Social de Barcelona. Diplomat a l’ 
Escola d’ Administració d’ empreses. Postgraduat en Anàlisi de grups a les 
organitzacions. Postgraduat en anàlisi de grups a les institucions educatives. 
 
És mediador professional a dedicació complerta en aquest camp on es va formar de la 
mà d’ importants especialistes internacionals. Especialitzat en l’ anàlisi de conflictes on 
ha generat metodologia pròpia. També en negociació i mediació. Imparteix 
conferencies i formació convidat per diferents institucions nacionals i internacionals. És 
autor dels llibres: CÓMO ANALIZAR LOS CONFLICTOS ( 2004, 2007), EL PODER Y 
SUS CONFLICTOS (2005), EMOCIÓN Y CONFLICTO (2006, en coautoria), 
ENTENDER EL CONFLICTO (2007) y APRENDER A RESOLVER CONFLICTOS (en 
premsa). 
 
 
 
 
METODOLOGIA D’ ANÀLISIS DE CONFLICTES AMB ORIENTACIÓ A LA 
INTERVENCIÓ 
 
La xarxa té per objecte treballar en un camp poc desenvolupat a nivell internacional 
com és l’ especialització en l’ anàlisi i diagnòstic de conflictes. 
 
Hi ha poques eines d’ eficàcia acreditada que permetin aclarir-se en el camp del 
diagnòstic i pronòstic d’ evolució d’ un  conflicte. Però aquest, com en la medicina és 
un aspecte crític de les intervencions en el camp de la gestió de conflictes. En aquest 
context, la xarxa es proposa: 
 

a) Explicar i difondre la importància del anàlisi de conflictes en el marc de la 
conflictologia, mediació i conflict management. 

 
b) Fer una especial incidència en la transcendència de l’ anàlisi de patrons de 

conflicte com a eina de treball potent i pràctica per a la intervenció en 
conflictes. 

 
c) Estimular la recerca en aquesta àrea temàtica. 

 
d) Connectar a les persones interessades en treballar en aquest camp.   

 


