
Catalunya celebra avui el Dia Europeu 
de la Mediació amb un ampli ventall 
d’actes, sessions i activitats

MEDIACIÓ
La figura del mediador afavoreix 
el compliment dels acords 
d’una manera ràpida, útil i eficaç  

La fórmula apel·la al diàleg entre 
les parts enfrontades amb l’objectiu 
de trobar la solució més adequada 
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dora no defensa els interessos d’una 

de les parts ni la representa, sinó que 

entre les seves funcions destaca la 

d’assegurar que es tinguin en compte 

els interessos de les dues parts, que 

es respectin els seus diferents punts 

de vista i que es preservi la igualtat de 

les parts en la negociació.

dNeutralitat. La persona mediadora 

ha d’ajudar a arribar als acords sense 

imposar cap solució ni cap mesura 

concreta, ni influir en el contenciós de 

les parts.

dConfidencialitat. En la mesura 

en què en el procés de mediació es 

pot revelar informació confidencial, la 

persona mediadora i les parts han de 

mantenir el deure de confidencialitat 

en relació amb la informació de què 

es tracti. Els informes que s’elaboren 

al llarg del procés de mediació tenen 

caràcter reservat.

dBona fe. Els participants en la me-

diació actuaran segons les normes de 

la bona fe: la comunicació ha de ser 

respectuosa, i s’han d’evitant els mals 

tons i els judicis de valor.

dAutocomposició del conflicte. 

La solució no està imposada per ter-

cers (com en el procés judicial o en 

l’arbitral), sinó que la solució és ne-

gociada, assumida i acordada per les 

mateixes parts.

dCol·laboració de les parts. El 

desenvolupament de la mediació 

promou la col·laboració i el suport 

permanent entre la persona media-

dora i les dues parts. Igual que en 

la conciliació, la persona mediado-

ra l’elegeixen les parts o un tercer, 

missió que haurà de recaure en una 

persona que tingui els dots necessaris 

per trobar solucions a un problema 

que les parts per iniciativa pròpia no 

estan en capacitat de brindar. Cons-

titueix un sistema intermedi de solu-

ció de conflictes entre la conciliació 

i l’arbitratge, una aposta addicional 

que permetrà a les parts immerses 

trobar en família, i de manera directa, 

la solució que encara no s’ha pogut 

materialitzar. Així mateix, es carac-

teritza per tractar d’aconseguir una 

acceptació de les parts per interme-

diació de la proposta d’un tercer, que 

només té força de recomanació. La 

persona mediadora no imposa res. 

La presència i la tasca de la persona 

mediadora no restringeix ni limita la 

iniciativa de les parts per aconseguir 

per si mateixes la solució directa del 

conflicte. El tercer, malgrat no tenir 

autoritat sobre la decisió en si, no 

obstant ajuda les parts en el procés 

d’adoptar-la, actua com a catalitzador 

entre elles.M 

pre que les parts així ho vulguin, i per 

a aquelles qüestions relacionades amb 

l’àmbit civil, mercantil, educatiu, familiar, 

intercultural, penal, sanitat, laboral i de 

consum. La legislació no permet la me-

diació en aquells assumptes relacionats 

amb la violència de gènere.

¿Quins avantatges 

ofereix?

Els beneficis de la 

mediació són múl-

tiples, ja que afavo-

reix el compliment 

dels acords, estalvia 

temps i diners en relació amb els trà-

mits judicials. No hi ha perdedors, ja 

que totes les parts guanyen. Disminueix 

l’ansietat i el malestar associats al con-

flicte. La flexibilitat està present sempre 

en el procés, i les parts són lliures de 

posar fi a la mediació. Redueix el cost 

emocional.

¿A qui es pot

recórrer?

Depenent de l’àmbit 

del qual que es tracti, 

hi ha entitats especia-

litzades que realitzen la mediació, així 

com professionals establerts indivi-

dualment. També hi ha corporacions, 

institucions que compten amb profes-

sionals en mediació, com els col·legis 

professionals o les associacions pro-

fessionals.

¿Quant 

temps dura la 

mediació?
Dependrà de l’àmbit 

i de les característi-

ques  del conflicte. Per regla general 

s’estableixen un nombre de sessions 

determinades, o uns mesos concrets 

en què s’ha de solucionar el conflic-

te. Durant la mediació, es convida les 

parts a iniciar o reprendre el diàleg i 

a evitar la confrontació. El mètode 

de solució del conflicte és escollit per 

les parts, que duen a terme un paper 

especialment actiu en la recerca de 

la solució més adaptada a les seves 

necessitats. També hi ha casos, en 

particular els conflictes en matèria de 

consum, en què és la persona media-

dora qui busca la solució i la proposa 

a les parts. La resolució del conflicte 

depèn del fet que les parts arribin a 

un acord. Quan no ho aconsegueixen, 

la persona mediadora no imposa una 

solució.

¿Quines 

característiques 

defineixen la 

mediació?

d V o l u n t a r i e t a t . 

Qualsevol mediació està basada en el 

principi de voluntarietat, segons el qual 

les parts són lliures d’acollir-se a la me-

diació, de desistir en qualsevol moment 

i d’arribar als pactes, d’acord amb el 

dret, que estimin oportuns. El procés 

de mediació pot ser suspès a petició 

d’un membre de la parella, de tots dos 

o de la persona mediadora.

dImparcialitat. La persona media-

psicologia, del treball social, i similars. 

En tot cas, són professionals neutrals 

i imparcials, que canalitzen i faciliten 

la consecució d’un acord entre les 

parts en conflicte. No són jutges ni 

àrbitres, ja que no imposen la solució, 

ni opinen sobre qui té la raó. Per això, 

hauran de tenir la formació suficient 

en el camp específic del conflicte de 

què es tracti.

¿En quins 

casos es pot 

recórrer a la 

mediació?

Com que és un procés voluntari, sem-

Vocació de servei. Departament de l’Il·llustre 
Col·legi d’Advocats dedicat a la mediació.

J. M. II MONOGRÀFICS

¿Què és la 

mediació?
És un procés estructu-

rat, en què dues o més 

parts en un litigi intenten 

voluntàriament arribar per si mateixes a un 

acord sobre la resolució del seu litigi amb 

l’ajuda d’una persona neutral i qualificada 

aliena al conflicte. La mediació es consi-

dera una solució més ràpida i, en la ma-

joria dels casos, més barata que els plets 

judicials ordinaris. Evita l’enfrontament 

entre les parts que és inherent al procés 

judicial, i els permet mantenir la seva rela-

ció professional o personal més enllà del 

conflicte. La mediació també brinda a les 

parts l’oportunitat de resoldre el conflicte 

mitjançant solucions creatives que no se-

rien possibles en un plet judicial.

La mediació constitueix una variant 

del procés de negociació. Si bé aplica 

a aquesta les mateixes regles generals, 

difereix de la negociació en el fet que 

entra en escena un tercer denominat 

mediador. El rol de la persona media-

dora és el d’un facilitador, que recull 

inquietuds, tradueix estats d’ànim i 

ajuda les parts a confrontar les seves 

peticions amb la realitat. En el seu rol, 

la persona mediadora calma els estats 

d’ànims exaltats, rebaixa las reclama-

cions exagerades, explica posicions i 

rep confidències.

¿Qui inicia 

el procés de 

mediació?
La mediació la poden 

iniciar les parts o pot 

ser suggerida o orde-

nada per l’òrgan jurisdiccional o perquè 

la llei de l’Estat membre ho estableixi així.

¿Per a què 

serveix 

la mediació?
Per resoldre un conflicte 

sense necessitat d’anar 

a judici, ja sigui en l’àmbit de l’empresa, 

de la família, amb altres professionals, 

per conflictes sorgits en l’entorn escolar 

o per la convivència amb altres cultures, 

així com en l’àmbit penal, per restituir certs 

delictes i faltes.

¿Qui fa 

mediació?

Pot ser un o diver-

sos  pro fess iona ls , 

d’àmbits del dret, la 

Resoldre conflictes de 
manera amistosa. Aquest 
és el principal repte de la 
mediació. En aparença, es 
tracta d’un sistema útil per a 
resolucions senzilles, encara 

que la realitat demostra que 
les controvèrsies no són fàcils 
de solucionar. En casos de 
confrontació, la figura del 
mediador hi juga un paper 
clau: aconseguir que els 

diriments arribin a un acord 
positiu. Estalviar temps i 
costos és un dels avantatges 
més valorats en la mediació de 
resolucions judicials, arbitrals 
i fins i tot transaccionals. 

Per això, els jutges estan 
obligats per llei a propulsar 
i recomanar activament 
als advocats la utilització 
d’aquest procediment en la 
resolució de conflictes.  

LA FILOSOFIA

Acords 
amistosos

Objectiu: evitar la confrontació
Els mediadors són professionals neutrals 
i imparcials procedents de diferents àmbits 

b En la majoria de casos, el procés estalvia temps 
i diners en relació amb els tràmits judicials

b

bEl mediador 
no imposa la solució 
ni opina sobre 
qui té la raó

LA FUNCIÓ

bCanalitza i facilita 
la consecució d’un 
pacte entre les parts 
en confl icte

L
a millor manera de resoldre 

els problemes entre 

persones o entre governs, 

empreses o entitats, és el 

diàleg. El diàleg és útil en qualsevol 

dels àmbits, escenaris o sectors 

productius del país. També, 

evidentment, en política.

Som, com és sabut, un poble 

de diàleg i de pacte sempre que 

aquest diàleg i aquest pacte siguin 

possibles, autèntics i productius. I 

ho som a nivell de país però també 

a nivell personal, familiar, individual 

i empresarial.

El món de les relacions, dels 

governs, dels negocis i de les 

transaccions comercials es torna 

cada vegada més complex, la qual 

cosa fa que s’hagi incrementat 

el nombre de conflictes. La llei 

5/2012, de mediació en assumptes 

civils i mercantils, ha obert a nivell 

estatal nous camps d’actuació de 

la mediació, com ja ho havia fet la 

llei catalana 5/2009 de mediació 

en l’àmbit del dret privat, pionera 

a introduir la mediació en els 

conflictes civils i empresarials; i 

com ja va ser pionera a l’Estat la 

llei del 2001, de mediació familiar a 

Catalunya.

La mediació és una eina capaç 

de donar solucions pràctiques, 

efectives i rendibles a determinats 

problemes, ja que permet que 

persones i empreses puguin 

resoldre els conflictes d’una forma 

ràpida, econòmica i eficaç. A 

banda dels avantatges que té en 

termes d’estalvi en les càrregues 

i en els processos (de vegades 

encara massa llargs) inherents als 

processos judicials.

De fet, ens podem plantejar 

si algunes de les reclamacions 

que els ciutadans plantegen no 

haurien d’haver anat per la via 

judicial. Amb les taxes judicials 

estatals actuals, profundament 

injustes (i per la modificació 

de les quals la Conselleria de 

Justícia que encapçalo ha lluitat 

i lluita), aquesta circumstància 

encara es pot agreujar més. La 

mediació permet que intervingui 

una persona experta, imparcial 

i neutral, aliena totalment al 

conflicte, que atorga a les parts la 

flexibilitat necessària per crear el 

seu acord. Un acord al qual s’ha 

arribat per voluntat pròpia sempre 

és més agradable de complir que 

una solució imposada.

La Generalitat de Catalunya 

fa més de 15 anys que porta a 

terme polítiques actives per a 

l’impuls de la mediació. Ens hem 

dotat d’instruments estructurals 

i normatius com el Centre de 

Mediació de Dret Privat de 

Catalunya o la mateixa llei 5/2009, 

i ho hem fet en paral·lel a les 

directives de la Unió Europea sobre 

la matèria. També desenvolupem 

tasques de difusió de la mediació i 

posem a l’abast dels ciutadans una 

xarxa d’informació, en col·laboració 

amb col·legis professionals, 

administracions locals, entitats i 

institucions, amb més de 50 punts 

distribuïts per tot el territori. De 

fet, disposem de més de 1.000 

mediadors registrats i encara hem 

de fer molta més feina. Per això,  el 

dilluns d’aquesta mateixa setmana 

hem presentat un pla que planteja 

el repte de doblar, en dos anys, el 

nombre d’expedients de mediació 

finalitzats, ja que actualment només 

el 25% dels que s’inicien s’acaben 

finalitzant, sigui amb acord o sense.

CULTURA DEL DIÀLEG

Germà
Gordó
CONSELLER DE JUSTÍCIA 
DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA

TRIBUNA

La mediació 
és una eina capaç 
de donar solucions 
pràctiques, 
efectives i rendibles

La Generalitat fa 
més de 15 anys 
que porta a terme 
polítiques actives
en aquest camp

Impulsar mesures 
preventives de 
resolució de 
conflictes fomenta 
la cohesió social

Els principals objectius del 

pla nacional d’impuls de la 

mediació, aprovat pel Govern 

el mes d’octubre passat, són 

promoure la col·laboració entre 

els diferents col·lectius, afavorir 

un verdader canvi cultural a 

favor de la mediació, fomentar la 

cohesió social a partir de mesures 

preventives de resolució de 

conflictes, equilibrar el tant per 

cent de conflictes resolts a través 

de la mediació en relació amb els 

litigis judicials, impulsar la gestió 

integral de la mediació a través de 

la seva implantació en els diferents 

àmbits privats i públics i millorar la 

qualitat de les mediacions. Al seu 

torn, el Centre de Mediació de Dret 

Privat de Catalunya té l’encàrrec 

de planificar un pla de mediació 

integral entre l’Administració i els 

subjectes privats.

Crec fermament que són 

moments de diàleg: les transicions 

socials (i polítiques) demanen 

acord i col·laboració màxima, quan 

aquesta sigui possible. Un diàleg 

consistent només en lleis, judicis, 

demandes o querelles no és un 

veritable diàleg. Els mecanismes 

tradicionals, com el judicial, 

presenten i faciliten la dicotomia 

guanyar-perdre, mentre que els 

instruments de resolució propis de 

la gestió alternativa de conflictes, 

com la mediació, permeten 

obtenir acords guanyar-guanyar. 

Per alguna raó els organismes 

internacionals recolzen 

inequívocament la mediació.

La mediació s’inscriu en 

una relació horitzontal, de 

relació entre les persones, les 

organitzacions o les societats, en 

la qual la solució es construeix de 

manera autònoma, mentre que 

la justícia sacralitza les relacions 

verticals de poder entre l’autoritat 

judicial i els subjectes. Hem de 

tenir la capacitat d’articular un 

sistema de justícia que, partint 

del conflicte i de les seves 

circumstàncies, ofereixi als 

ciutadans diferents maneres 

d’abordar-lo: la mediació, 

l’arbitratge, la conciliació o, en 

última instància, el procediment 

judicial.

Deia abans que avui dia vivim en 

un món amb més inseguretats. És 

cert, però algunes coses encara 

són segures: i una d’elles és 

que és necessari apostar per les 

solucions dialogades i, alhora, per 

la defensa ferma dels interessos 

propis. Estic convençut que, en 

les societats modernes, són dues 

coses perfectament compatibles.

Que el Dia Europeu de la 

Mediació que celebrem avui sigui 

ben reeixit en benefici de totes les 

persones del nostre país.M

MARTA JORDI
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Professionals reconeguts. El grup de psicòlegs que han rebut 
l’acreditació en gestió de conflictes pel COPC. 

Xavi Datzira II MONOGRÀFICS

E
l conflicte és inevitable en les 

relacions humanes i pot sor-

gir entre persones o grups 

en tota mena d’àmbits, com 

la família, la convivència veïnal, la 

comunitat educativa, l’àmbit empre-

sarial i laboral, el sanitari… La qües-

tió clau és com s’encaren aquestes 

controvèrsies, disputes i escenaris 

d’enfrontament perquè no s’encalli i 

es pugui arribar a una solució ade-

quada per a totes les parts sense ha-

ver de recórrer a la via judicial. I aquí 

entra en joc la figura de professionals 

com el psicòleg mediador. “Aquesta 

figura està capacitada tant per les 

competències pròpies de la seva 

professió com per la formació es-

pecífica en tècniques de gestió de 

conflictes, per intervenir en tota 

aquesta mena d’enfrontaments”, 

assegura Núria Mestres, presidenta 

de la Secció d’Alternatives per a la 

Resolució de Conflictes (ARC) del 

Col·legi Oficial de Psicòlegs de Ca-

talunya (COPC).  

Els problemes poden ser múlti-

ples, encara que els més habituals en 

l’àmbit de la família solen ser les con-

seqüències d’una separació, com la 

custòdia dels fills o temes econòmics. 

També es produeixen enfrontaments 

entre germans per l’herència, per cui-

dar els pares grans o altres familiars 

dependents, de convivència entre fills 

ja adults i els pares… Entre veïns són 

molt freqüents els conflictes de con-

vivència, per sorolls, olors, hàbits o 

comportaments molestos… Tots ells, 

tal com recalquen des de l’ARC, po-

den ser resolts a través d’una media-

ció. En els últims anys, a més, s’han 

anat desenvolupant i aplicant noves 

tècniques en relació amb la gestió de 

conflictes, aplicant metodologies di-

ferents en cada situació.

PROTAGONISTES. En qualsevol 

cas, Núria Mestres explica quins són 

els punts clau d’una mediació: “S’ha 

de crear un bon marc de treball 

on s’expliquin algunes condicions 

necessàries, com voluntat, bona 

fe i disposició a intentar buscar 

una solució dialogada. També és 

necessari que les parts vulguin par-

ticipar en un procés actiu, ja que 

el mediador condueix les reunions, 

però són les persones les que pro-

posen, negocien i arriben a crear 

els acords a la seva mida, ells són 

els protagonistes”. A més, el psi-

còleg mediador ha de proporcionar 

un espai on les dues parts puguin ex-

pressar les seves demandes, les se-

ves necessitats i escoltar les de l’altre. 

“Si aquest diàleg es percep com 

a impossible, la tasca del profes-

sional és canviar això i ajudar les 

persones a comunicar-se, és a dir, 

a escoltar i ser escoltades”, recalca.

La mediació sol ser una intervenció 

relativament breu, que se centra en 

el problema concret que ocupa les 

parts enfrontades, però de vegades 

s’ha de portar a terme un treball previ 

perquè “les persones se senten més 

segures i capaces d’arribar per si 

mateixes” a fer propostes, negociar o 

arribar a acords. “Molt sovint, abans 

de poder començar a parlar, serà 

necessari aconseguir establir una 

bona comunicació entre les perso-

nes o un canvi en la manera com 

fins ara s’estaven relacionant. La 

dificultat per parlar amb l’altre, 

contenir les emocions i les reac-

cions d’empipament, ràbia o dolor, 

bloqueja sovint els intents de bus-

car solucions”, detalla la presidenta 

de l’ARC. 

No sempre tots els conflictes es 

poden resoldre per una mediació, 

perquè a vegades les persones no 

estan preparades. Però encara que 

no s’arribi a un acord, com a mínim 

és possible que el procés de media-

ció serveixi “per canviar la manera 

d’abordar el problema” i recuperar 

la capacitat d’expressar les queixes 

i buscar solucions més endavant.M

El psicòleg mediador pot guiar un procés per 
resoldre de manera dialogada un conflicte 

Ajudar les 
persones a 
escoltar i ser 
escoltades

dEl Col·legi Ofi cial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) ha entregat les pri-

meres acreditacions als psicòlegs experts en la resolució de confl ictes i la 

mediació. Un reconeixement que respon a la necessitat de donar visibilitat i 

posar en relleu la preparació especial que ha de tenir un psicòleg expert en 

aquestes tasques. En total, han estat 24 professionals acreditats, tots ells 

psicòlegs col·legiats, membres de la Secció d’Alternatives per a la Resolu-

ció de Confl ictes (ARC), que han demostrat una formació i competències 

específi ques en resolució de confl ictes.

Tal com expliquen des del col·legi, els professionals de la psicologia  

aporten a la mediació coneixements sobre com acollir i afrontar confl ictes, 

gestionar les relacions interpersonals i grupals i escoltar i promocionar la 

comunicació mútua. El COPC ha posat en marxa el Servei d’Informació Me-

diadora, obert a la ciutadania, on s’ofereix informació sobre aquest mètode 

com a alternativa a la via judicial.

Professionals acreditats
RECONEIXEMENT
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Reunió. Diversos professionals d’Addo 
analitzen la millor intervenció en un cas.

Alberto González II MONOGRÀFICS

D
iuen que, en l’àmbit de la 

parella, l’amor i l’odi estan 

separats per una línia molt 

fina. I aquesta es difumina 

quan arriba una ruptura. “El divorci 

suposa un procés dolorós, on la 

frustració, la ràbia i la por estan 

molt presents i són sentiments na-

turals”, explica Natàlia Ferré, sòcia 

del despatx de mediadors i advocats 

Addo. Per això és fàcil que, donades 

aquestes circumstàncies, la cosa es 

compliqui i s’acabi als jutjats.

“Però, segons la nostra expe-

riència, malgrat que una sentència 

doni una resposta jurídica al con-

flicte, moltes vegades no ofereix 

una solució que s’ajusti a la rea-

litat de les persones implicades. 

Això pot provocar que la resolu-

ció sigui difícil d’aplicar, que les 

parts es sentin frustrades i que, a 

la llarga, acabin tornant als tribu-

nals”. En canvi, resoldre el conflicte 

mitjançant la mediació permet que els 

acords s’adaptin a la realitat de les 

parts, que siguin més efectius i que 

es rebaixi la tensió. Així es garanteix 

que l’acord sigui durable en el temps.

“Abans que acabar en proces-

sos judicials, que es fan eterns 

i desgasten la persona –ja que 

es perd del tot la confiança i el 

respecte–, val més reconduir la 

situació des del principi”.  Per 

això, aquesta professional insisteix 

en la importància de comptar amb 

el paper mediador de professionals 

de confiança, que acompanyin en 

la presa de decisions emocionals, 

legals i econòmiques. 

“L’experiència ens ha demos-

trat que els efectes d’un divorci 

mal gestionat perduren al llarg de 

tota la vida, no només pels direc-

tament implicats, sinó també pel 

seu entorn més immediat. Creiem 

que el problema no és el divorci 

en si, sinó com es divorcia la gent, 

perquè tot i estar en una situació 

difícil, es pot gestionar millor, as-

segura Ferré.

PRESA DE DECISIONS. Quan un 

es divorcia vol fer-ho bé, patint com 

menys millor i trobant una solució 

justa per a tots aquells aspectes que 

hi entren en joc: els fills, els avis, la 

família, els amics, l’escola, etcète-

ra. “El que aporta la mediació a 

un divorci és la possibilitat que 

les persones es posin d’acord en 

qüestions que normalment no es 

resolen als jutjats, però que sí que 

són importants per als implicats: 

com es comunica la decisió als 

fills, quin grau de relació han de 

tenir els nens amb els avis, quins 

límits posem als fills adolescents, 

etcètera”. Això –argumenta Ferré– 

“contribueix a rebaixar les ten-

sions i a afrontar la situació d’una 

forma més tranquil·la”.

Un divorci, a més, implica prendre 

decisions a mitjà i llarg termini en un 

moment molt dur en quèamb prou 

feines tens resolt el curt termini. “Un 

bon professional atén els aspectes 

més urgents, però també té una 

perspectiva de futur que, habitual-

ment, en aquell moment no tenen 

les persones implicades. […]. La 

mediació permet als pares prendre 

les decisions necessàries adequa-

des a cadascuna de les etapes de 

la vida dels seus fills, com can-

vis d’escola, comunions, estudis 

superiors, noves parelles, nous 

germans, viatges o altres proble-

màtiques que puguin sobrevenir”, 

analitza l’especialista.

Per una altra part, “si el matrimo-

ni no ha sigut per a tota la vida, 

¿què ens fa pensar que allò que 

es pacta en el divorci sí que ho 

serà?”, es pregunta Ferré. Per això, 

segons l’advocada especialitzada en 

dAddo és un terme llatí que sig-

nifi ca portar a, sumar, comen-

tar, conduir, arribar o aportar. 

Conceptes que casen a la per-

fecció amb el principal objectiu 

d’aquest despatx d’advocats: 

“Conduir les persones, els grups 

i les organitzacions, perquè en 

situacions de confl icte o contro-

vèrsia puguin connectar i apor-

tar solucions, i obtenir un re-

sultat satisfactori per als seus 

interessos”, diuen fonts del bu-

fet. Els seus principals camps 

d’actuació són la família, l’àmbit 

civil, el comunitari, els confl ictes 

amb l’Administració pública, el 

terreny escolar i el de l’empresa.

Segons fonts del despatx, la 

seva activitat és coherent amb 

els següents pilars ètics: “Tre-

ballem des de l’honestedat, 

amb honradesa i transparència. 

La responsabilitat social mar-

ca les nostres accions. Valorem 

la qualitat humana i el compro-

mís de les persones per a i amb 

les quals treballem. I creiem en 

el talent dels protagonistes per 

gestionar positivament els seus 

propis confl ictes”. A més, com-

pleten les mateixes fonts, “el tre-

ball d’Addo està orientat cap a 

l’excel·lència”. Per aquest mo-

tiu, compta amb un equip tèc-

nic motivat pel coneixement i 

la millora contínua. Una planti-

lla multidisciplinària –procedent 

de l’àmbit del dret, la psicolo-

gia i el treball social– composta 

per experts amb més de 15 anys 

d’experiència. 

Per obtenir més informació, 

es pot consultar la pàgina web 

www.addoconfl ictresolution.

Conjunt de 
pilars ètics

EL PERFIL
BUFET AMB UNA LLARGA TRAJECTÒRIA EN MEDIACIÓ

Arribar a un acord de divorci 
que satisfaci les dues parts

La multidisciplinaritat és la base 
del treball diari de la firma Addo

b Aquests mediadors tenen en compte 
el vessant més humà del procés

b

bHi ha qüestions 
que no es resolen als 
jutjats i que val més 
deixar lligades

bÉs bo pactar 
els aspectes que 
es presentaran 
en el futur

divorcis, s’ha de “trobar la fórmu-

la que permeti un equilibri entre 

seguretat i flexibilitat. […] Perquè 

no podem oblidar que els adults 

evolucionen i els fills també”.

A més, assenyala Ferré, “els pro-

fessionals hem d’oferir un espai de 

confiança on l’aspecte emocional 

tampoc es deixi de banda”.

TRES PUNTS CLAU. Quan ges-

tionen una situació en conflicte, els 

experts d’Addo analitzen tres punts 

clau: les persones, els tipus de pro-

blema i el moment del conflicte en 

què estan. “L’experiència ens ha 

permès definir i perfeccionar un 

mètode de treball propi –que hem 

anomenat Addo Conflict Resolu-

tion– que permet resoldre conflic-

tes arribant a acords de consens, 

fent compatibles interessos indivi-

duals i trobant solucions amb to-

tes les garanties legals”, diu Ferré.

I això és aplicable no només en 

els casos específics de divorci, sinó 

també en moltes altres situacions, 

que van des de la decisió de com 

garantir la qualitat de vida a uns pa-

res que no es valen per si mateixos, 

a processos d’incapacitat, herències, 

transmissions d’empreses familiars o 

gestió del patrimoni comú. “La me-

diació permet prendre decisions 

amb respecte i confidencialitat, i 

arribar a solucions amb les quals 

tothom estigui d’acord”, diu la sò-

cia del despatx Addo.M
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Informació especialitzada. Dependències del Centre de 
Mediació de l’I·llustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

La mediació és una eina, sens 

dubte privilegiada, per resoldre 

els conflictes entre les perso-

nes, i els advocats podem actuar 

amb ella des d’un doble vessant: 

l’advocat pot ser la persona media-

dora, i per tant serà qui dirigirà i por-

tarà a terme el procés de mediació, 

però també pot ser el lletrat assessor 

d’una de les parts que s’hagin sot-

mès a mediació. 

Un advocat que exerceix de me-

diador té almenys una doble forma-

ció. Per un costat, els coneixements 

jurídics propis de la professió i, per 

l’altre, una formació específica en 

tècniques de mediació i de resolució 

de conflictes, que li ha de permetre 

portar a terme d’una manera eficaç 

la resolució dels casos.

La funció de l’advocacia quan ac-

tua fent una mediació òbviament és 

diferent de quan actua com a advo-

cat assessor de les parts en conflicte. 

En el primer cas, la seva tasca con-

sisteix a facilitar un espai de diàleg en 

el qual prevalgui la igualtat i l’equitat 

que permeti que les parts implica-

des es puguin comunicar entre si, 

expressant la seva posició davant 

un conflicte, els seus punts de vista, 

arguments, interessos, necessitats o 

expectatives.

AJUDA TÈCNICA. La media-

ció no pot ser confosa ni amb 

l’assessorament jurídic ni amb el 

psicològic. La persona mediadora 

ajudarà les parts amb les tècniques 

pròpies de la professió, perquè elles 

puguin arribar a acords sobre el con-

flicte plantejat, però en aquest cas no 

els facilita assessorament jurídic ni 

els presta assessorament psicològic.

Per aquest motiu, si les parts han 

decidit comptar amb assessorament 

lletrat, els respectius advocats con-

tinuen assessorant jurídicament el 

seu client i vetllant per garantir els 

seus drets durant tot el procés de 

mediació.

L’advocacia, quan se situa en el 

terreny de la mediació, facilita i ga-

ranteix que els ciutadans que sotme-

ten el seu conflicte a un procés de 

mediació tinguin una doble garantia, 

ja que l’advocat en funció de persona 

mediadora els pot ajudar a aconse-

guir acords, amb plenes garanties le-

gals, i al mateix temps poden disfru-

tar, si així ho desitgen, del seu propi 

assessorament jurídic.

Amb el propòsit de difondre en-

tre la ciutadania el coneixement de 

la mediació com a eina útil per a la 

resolució de conflictes, el Centre 

de Mediació de l’Il·llustre Col·legi 

d’Advocats de Barcelona (Cemicab) 

facilitarà al llarg d’avui, en què se 

celebra el Dia Europeu de la Media-

ció, informació gratuïta sobre aquest 

servei en els seus punts d’orientació 

jurídica. Serà de 10.00 a 13.00 hores 

a les seus judicials d’Arenys de Mar, 

Berga, Cornellà de Llobregat, Gavà, 

Igualada, el Prat de Llobregat, Sant 

Boi de Llobregat, Santa Coloma de 

Gramenet, Vilafranca del Penedès i 

Vilanova i la Geltrú.

PRIMER CONGRÉS. I de l’11 al 

13 de març, el Centre de Mediació 

de l’ICAB organitza el primer Con-

grés de Mediació de l’Advocacia, 

amb el lema L’advocacia, la mediació 

i les fórmules alternatives de resolu-

ció de conflictes. Organitzat des de 

l’advocacia i per a l’advocacia, en 

aquesta trobada es plantejaran tots 

els reptes que ha d’encarar un pro-

Un advocat pot participar en un procés de mediació de dues maneres, 
com a persona que intervé entre les parts o com a lletrat d’una d’elles 

Una eina per a la 
resolució de conflictes

bEl Col·legi 
d’Advocats de BCN 
ofereix aquest matí 
informació als seus 
punts d’orientació

PORTES OBERTES
fessional en un procés de mediació, 

tant si s’actua com a persona me-

diadora com si s’actua com a lletrat 

d’una de les parts.M

Mercè Claramunt Bielsa

Advocada-Mediadora

diputada de la Junta de Govern de 

l’ICAB i responsable del Centre de 

Mediació (Cemicab)

MARTA JORDI
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Col·laboració. El Col·legi de Pedagogs contribueix 
a la implementació de la mediació a Catalunya.

Una de les funcions rellevants en 

l’àmbit de la mediació se centra 

a clarificar i aprofundir en les 

competències professionals de les per-

sones mediadores, perquè aquestes es 

recullin de manera teòrica i pràctica en 

els plans d’estudis que permeten habi-

litar-se com a mediador davant algu-

nes institucions (Centre de Mediació de 

Dret Privat de Catalu nya, per exemple). 

És necessària una formació específica 

en mediació per plantejar-se entrar en 

aquest àmbit, cosa que el Col·legi de 

Pedagogs de Catalunya (Copec) sem-

pre ha defensat des del seu inici.

El comentari ve arran de la mala uti-

lització de la paraula mediació quan en 

realitat seria negociació, conciliació, 

etcètera. La mediació es diferencia 

d’altres sistemes o processos perquè 

el mediador treballa perquè les parts 

decideixin per si mateixes els acords 

i el futur de les seves relacions. La 

persona mediadora no intervé per dir 

què han de fer les parts en conflicte 

(al contrari que els jutges, els negocia-

dors o els intermediadors) i es manté 

equidistant amb les parts (no signifi-

ca fredor), en confidencialitat i sem-

pre tenint en compte la voluntarietat 

d’aquestes per continuar el procés. 

La mediació i la gestió col·laborativa 

veu el conflicte no estrictament com 

un problema, sinó com una oportu-

nitat perquè les persones trobin un 

nou equilibri en les seves relacions. 

Des d’aquesta perspectiva, el Copec 

ha afavorit la mediació i la gestió per-

sonalitzada de conflictes. De fet, les 

persones mediadores col·legiades tre-

ballen en els àmbits: escolar, familiar, 

sanitari, ciutadà i comunitari, empresa, 

comunitats de veïns, propietaris, per-

sones grans, joves... 

El Col·legi de Pedagogs de Cata-

lunya manté la transdisciplinarietat 

per fer avançar la mediació, sumada 

al treball en equip format per perso-

nes amb l’educació i les competèn-

cies professionals adequades, i amb 

diferent formació de base. Si bé avui, 

a Catalu nya, la mediació ha entrat 

en diferents àmbits, fa falta que es 

visualitzi millor, ja que una majoria 

desconeix la seva existència i les vies 

per fer-la servir. Iniciatives com el Dia 

Europeu de la Mediació ajuden en la 

seva divulgació, i el Copec s’hi suma 

per acostar-la als ciutadans, alhora 

que seguirà lluitant perquè les perso-

nes mediadores tinguin no només la 

formació i les competències profes-

sionals adequades, sinó oportunitats 

per treballar en aquest àmbit. Aquest 

bDes del Col·legi 
de Pedagogs 
s’afavoreix la gestió 
personalitzada 
de confl ictes

PERSPECTIVA

és el tema principal, ja que si de mi-

tjana toquen per persona mediadora 

unes dues o tres actuacions a l’any 

derivades del Centre de Mediació de 

Dret Privat de Catalunya, ja es veu que 

no serà només aquesta via la que per-

metrà avançar. Falta molt camí per fer, 

la realitat de la mediació és evident, i 

la seva valoració en els àmbits en què 

s’ha anat implementat és cada vegada 

més positiva, però insuficient encara.

DIVULGACIÓ. El Copec estima 

que seria necessari que a Catalu nya 

s’implementés un ens que vetllés per la 

divulgació de la mediació, per a la for-

mació i l’acreditació dels seus profes-

sionals, aportés dades estadístiques i 

investigués sobre la mediació i la gestió 

alternativa de conflictes, com fan altres 

països. Un Institut de la Mediació de 

Catalunya, per exemple, que estigués 

integrat per l’Administració a nivell de la 

Generalitat, la Diputació i l’àmbit local, 

així com universitats, col·legis profes-

sionals, empresa i entitats diverses. Un 

lloc on el vessant teòric fos avalat pel 

vessant de la praxi professional, que 

l’Administració tingués en compte a 

l’hora de promoure, afavorir i imple-

mentar la mediació ja que  aquesta no 

es fa avançar només amb lleis, o amb 

els criteris d’uns quants, sinó que, com 

va dir Marinés Suares, “el futur de la 

mediació ha de dependre de la co-

munitat mediadora”, que és necessari 

aglutinar.M

Josep Armengol Medina

Responsable de mediació del

Col·legi de Pedagogs de Catalunya 

El mediador busca que siguin les parts les que 
decideixin els acords i el futur de les seves relacions

El pedagog 
i el psicopedagog 
en la mediació
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El paper del notari com a mediador
Les herències o els problemes urbanístics de límits 
són dos dels assumptes de què s’ocupa el col·lectiu

b El premi Dialoga reconeix els treballs sobre la mediació 
fets per alumnes de primer de batxillerat

b

Classe. Desenvolupament d’un dels cursos de formació per a 
mediadors impartits pel Col·legi de Notaris de Catalunya i el CEDR.

Amb la publicació de la l lei 

5/2013, del 6 de juliol, sobre 

mediació en assumptes civils 

i mercantils, i el posterior reial decret 

que la desenvolupa (que va entrar 

en vigor el 27 de març del 2014) es 

pretén impulsar aquest sistema de 

resolució de conflictes, molt arrelat 

en països anglosaxons, però encara 

poc consolidat al nostre país.

En l’àmbit de la mediació extrajudi-

cial, la figura del notari emergeix amb 

força per comptar amb un perfil idoni 

per exercir com a mediadors. La nos-

tra funció es basa en l’assessorament 

imparcial, en la neutralitat, la volunta-

rietat, la confidencialitat, el caràcter 

personalíssim i la bona fe, principis 

presents en tots els aspectes de 

l’exercici de la funció notarial i coinci-

dents amb els requerits en la media-

ció. Per un altre costat, som juristes 

pràctics que vivim molt de prop els 

interessos i les necessitats del ciu-

tadà, a qui li aportem solucions i li 

oferim seguretat jurídica preventiva, 

eix de la nostra funció i que en la se-

va aplicació aconsegueix, al seu torn, 

una altra de les màximes que perse-

gueix la mediació: evitar el conflicte.

Fins a dates molt recents, la me-

diació civil s’havia centrat primor-

dialment en el dret de família, camp 

d’acció que, amb la recent legislació, 

s’ha obert a altres territoris encara 

més pròxims a l’actuació habitual 

dels notaris, com el dret de l’empresa 

o el dret successori. En aquests, bus-

car solucions que estalviïn temps, di-

ners, que permetin mantenir les re-

lacions –totes elles característiques 

intrínseques de la mediació– i, al seu 

torn, que alleugereixin la càrrega ac-

tual dels jutjats són condicions que 

encaixen a la perfecció amb la nos-

tra funció. Són aplicables en casos 

d’herències, operacions societàries, 

compravendes, empreses familiars, 

liquidacions de béns de guanys o 

problemes urbanístics de límits, per 

posar només alguns exemples de 

temes que constitueixen el dia a dia 

de l’exercici de la nostra professió. 

Arribar a un acord i reforçar-lo, pos-

teriorment, elevant-lo a públic davant 

notari constitueix una fórmula franca-

ment útil i eficaç per resoldre molts 

d’aquests assumptes.

FORMACIÓ. Des del notariat som 

conscients, per un costat, de la ne-

cessitat de donar a conèixer als ciu-

tadans les bondats i els avantatges 

que aporta la mediació i, per un altre, 

de la importància de formar els no-

taris i altres professionals en aquest 

àmbit. Així, des del Col·legi de Notaris 

de Catalunya hem posat en marxa 

iniciatives com la creació del premi 

Dialoga, organitzat juntament amb 

Esade, que premia treballs d’alumnes 

de primer de batxillerat centrats en la 

difusió de la mediació. En l’àmbit de 

la formació, hem estat seleccionats 

com a soci del CEDR britànic, un dels 

centres de mediació més importants 

del món, en un projecte finançat per 

la Unió Europea dirigit a la formació 

de formadors de mediadors. A més, 

estem ultimant la creació d’un centre 

de mediació des d’on organitzarem 

cursos que habilitin per a l’exercici 

de la mediació, en col·laboració amb 

destacades institucions universitàries 

i empresarials. 

En definitiva, els notaris apostem 

fermament per la mediació i estem 

segurs que, potenciant-la, aconse-

guirem una reducció de costos so-

cials i individuals que farà possible 

una justícia més ràpida, eficaç i efi-

cient per al ciutadà.M  

Joan Carles Ollé

Degà del Col·legi 

de Notaris de Catalunya
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