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Dilluns, 2/4 de 5 de la tarda, cafè a la 
Fonda Europa. Josep Redorta Lorente 
(Granollers, 1945) es presenta a la cita 
amb el darrer llibre que acaba de publi-
car: Manual para la gestión y resolución 
de conflictos (Almuzara, 2020), treball 
que va presentar aquest dimarts passat 
al Centre d’Estudis Jurídics i Forma-
ció Especialitzada de la Generalitat a 
Barcelona. Advocat, diplomat en Admi-
nistració d’Empreses per EAE, doctor 
en Psicologia Social i expert en gestió 
de conflictes, el periodista s’assabenta 
–error, gran error no haver-lo entrevis-
tat abans!– que Redorta és un reconegut 
expert internacional en el tema i que ha 
publicat amb les editorials Almuzara, 
UOC, Milenio Publicacions i Paidós 12 
títols més! A més d’altres treballs espe-
cialitzats. Santa ignorància! 

Els llibres són: La estructura del con-
flicto (2018); Cómo sobrevir a la sociedad 
del malestar y el conflicto (2018); Con-
flict management - Ciencia aplicada a la 
gestión del conflicto (2016); Cómo actuar 
ante un conflicto - 50 reglas de fácil uso 
(2014); No más conflictos - Cómo resolver 
tensiones, diferencias y problemas en las 
organizaciones (2012); Gestión de con-
flictos (2011); Hacia un un mundo dese-
ado – Cambio social y conflicto (2011); 
Aprender a resolver conflictos (2007); 
Entender el conflicto (2007); Emoción y 
conflicto – Aprenda a manejar el conflic-
to (2006); El Poder y sus conflictos. ¿Qui-
én puede más? (2005) i Cómo analizar los 
conflictos (2004).

Al llarg de la seva vida professional, 
l’advocat granollerí ha portat a terme 
una intensa activitat pràctica en aquest 
camp de la mediació per tot l’Estat espa-
nyol i uns quants països de Llatino-

amè-
rica, 
sobretot a 
Mèxic, Xile, 
el Perú, Colòmbia i l’Argentina. El seu 
treball, reconegut i premiat arreu, ha fet 
que l’Ajuntament de Vila-real i la Univer-
sitat Jaume I de Castelló hagin instituït 
el Premi Josep Redorta per als treballs 
especialitzats en l’àmbit de la mediació 
policial. I hi ha qui, com Emilio Azcárate, 
professor de Negociació i Resolució de 
Conflictes de la Universitat de Columbia, 
a Nova York, consideren l’advocat grano-
llerí tota una eminència: “En la ciència 
i la professió de resolució de conflictes 
hi ha diversos autors que han demos-
trat una i altra vegada la seva mestria en 
aquesta tasca de síntesis creativa. Aques-
ta curta llista inclou els noms de Bernie 
Mayers, Bill Ury, Donna Hicks i Josep 
Redorta.” El professor Azcárate insisteix 
també que “Redorta ens mostra, amb els 
seus treballs, que hi ha més d’una forma 
d’apropar-se als problemes, i que molts 
d’aquests canvis de perspectiva no només 
són possibles, sinó necessaris”. 

Apassionat de la seva feina i resident 
a Granollers després d’haver viscut a 
Parets i Mollet, Redorta oferirà aquest 
dijous 30 de gener al cicle d’Els debats 

del Casino (20 hores) la ponència: “La 
resolució de conflictes: alternatives 

emergents.” Evidentment, ja té la 
resposta per a la pregunta sobre 

el conflicte català,  qüestió 
que de ben segur interessarà 
als assistents. Redorta, que 
lamenta “la falta d’habili-
tats de la classe política per  
solucionar el problema”, té 
molt clar que per al binomi 
Catalunya-Espanya és neces-
sita “comptar amb un equip 

internacional mediador”.
En el transcurs de l’amable 

conversa i en un intent per nar-
rar didàcticament al periodista la 

complexitat que té el tema, Redorta 
m’explica la gran quantitat d’estudis 

que s’ha dedicat a la guerra i les seves 
conseqüències “i els relativament pocs 
que hi ha sobre la necessitat d’apos-
tar sempre per la mediació”. I és que la 
paraula conflicte presenta 73 accepcions! 
Altres aspectes a considerar i que resul-
ten de gran importància per a ell a l’hora 
d’evitar el conflicte són “els valors de la 
cooperació i l’educació”. Malgrat que el 
conflicte és un gen ben arrapat a la con-
dició humana i a tots els àmbits (perso-
nal, familiar, empresarial, matrimonial, 
polític...), Redorta alerta que “la media-
ció també la portem als gens”.

Viatger empedreït, col·leccionista 
de minerals, aficionat al teatre, admi-
rador de la socialdemocràcia nòrdica i 
entusiasta de Formentera, es mostra 
més que content de viure a Granollers: 
“Granollers és per a mi la ciutat de la 
mitja hora: a mitja hora de Barcelona, 
a mitja hora del mar i a mitja hora del 
Montseny.” Enamorat de la ciutat, el pri-
mer que va fer quan hi va tornar va ser 
organitzar una visita guiada per als seus 
amics de Barcelona. La guia, Cinta Can-
tarell. Casat amb Anna Soldevila, té dos 
fills, Marc i Sergi, de 48 i 43 anys respec-
tivament, i dos nets i dues netes. 
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Josep RedoRta, advocat i doctoR en psicologia social

VET AQUÍ! PIULADES

MARTA BOU

“Em pregunto quant de 
temps li queda per jubilar-se 
al senyor de la benemèrita 
que reparteix cites per al 
DNI a Granollers. No es pot 
tenir més agror al cor i mala 
educació. Que no entrem per 
gust a fer-li treballar la neu-
rona, escolti!”

@martabou

TERESA LLOBET ILLA

“Ara que cada vegada tenim 
més trams per a vianants a 
les ciutats, de qualsevol can-
tonada i a tota hòstia aparei-
xen els patinets elèctrics, que 
són un autèntic perill. Farem 
alguna cosa, oi?”

@llobetilla

GERARD FERNÁNDEZ

“Què passaria si l’Ajunta-
ment de Granollers respon-
gués de la mateixa manera 
que s’escriuen queixes per 
Twitter? No paro de llegir-ne 
i sento vergonya aliena del 
poc respecte emprat. Votis a 
qui votis: hola, gràcies, si us 
plau...”

@Gualdofaldo

CARLOTA ALEGRE

“Moltes gràcies, Rodalies 
perquè havia de baixar a la 
Garriga i he acabat a Vic. 
Abans de pujar, a la pantalla 
deia que s’aturava a totes les 
estacions. Moltes gràcies, un 
dia més, Rodalies, per aquest 
gran desastre.”

@CotaAlegre

MÀRIUS SERRA

“Trobo molt encertat que la 
Granja Viader estigui al car-
rer d’en Xuclà.”

@mariusserra

Expert en gestió de conflictes

* A la fotonotícia de la 
pàgina 7 d’EL 9 NOU del 
divendres 17 de gener sobre 
l’Edifici del Coneixement de 
l’Hospital de Granollers es 
diu erròniament que l’edifici 
és del 1923. En realitat es va 
inaugurar el 1957. 

* A la fotonotícia de la pàgina 
45 de la mateixa edició d’EL 9 
NOU sobre un premi de Gran 
Centre i Viajes Tejedor, l’or-
dre de les persones que apa-
reixen a la imatge està equi-
vocat. En realitat, d’esquerra 
a dreta, són Ernest Sugrañes, 
José Manuel Nafría i Imma 
Hernández.

* Al text i al titular de la 
notícia de la pàgina 50 de la 
mateixa edició d’EL 9 NOU 
sobre la Mitja Pirata de les 
Franqueses es diu per error 
que la recaptació solidària va 
ser de 154 euros. Correcta-
ment havia de dir 544 euros.

FE D’ERRORS


