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Introducció

El mòdul “Mediació comunitària” és d’una importància cabdal en els estudis
d’Integració Social. S’hi donen les principals claus explicatives respecte del
conflicte i les eines i tècniques que permeten resoldre’l d’una manera eficaç i
positiva. Parlem de resolució del conflicte de forma positiva perquè, a partir de la
mediació, el que es busca és que siguin les parts implicades en la confrontació les
que d’una manera autònoma i responsable posin els mitjans necessaris per arribar
a un acord beneficiós per a tothom. Aquest fet ajuda, sense cap mena de dubte,
a assolir l’apoderament de les parts, així com a millorar el clima de convivència,
de tal manera que la mediació es converteix en una eina fonamental dins de les
estratègies d’intervenció social.

La primera unitat es titula “La mediació” i és una unitat introductòria en la
qual s’expliquen els contextos i els significats de la mediació. Es fa èmfasi en
la necessitat que la mediació sigui un procediment ordenat i programat i, per tant,
en la necessitat d’avaluar els processos de mediació.

La segona unitat es titula “Actuacions per a la prevenció de conflictes” i s’ocupa
de tot el desenvolupament teòric al voltant del significat del conflicte i de la
seva anàlisi, així com de les múltiples eines que poden fer-se servir per abordar-
los, donant especial importància a les actuacions educatives i analitzant formes
alternatives (allunyades de l’ús de la força o del dret) d’afrontar aquests conflictes.

La tercera unitat es titula “Els processos de mediació” i aprofundeix sobre la
forma final que ha de prendre l’actuació de la mediació, especialment tenint en
compte que els serveis en els quals s’ofereix quest recurs poden prendre distintes
formes segons quin sigui l’àmbit en què es treballa. Aquesta unitat presta especial
atenció a l’àmbit concret de la mediació comunitària, als seus recursos i a les seves
tècniques.

Finalment, la quarta unitat es titula “Activitats d’avaluació de la mediació” i se
centra en la necessitat d’avaluar el procés de mediació i les distintes formes que
pot prendre aquesta avaluació.

Per assolir els continguts del mòdul és important que l’alumne estudiï els con-
tinguts i faci les activitats d’aprenentatge i d’autoavaluació proposades abans de
desenvolupar els diferents exercicis avaluables de cada unitat. Als materials s’hi
recullen resums, adreces d’interès, glossari i bibliografia complementària que
poden ajudar a complementar i ampliar els continguts d’aquestes unitats.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

El servei de mediació

1. Planifica intervencions de mediació relacionant-les amb els contexts en els
quals es desenvolupen.

2. Determina els processos d’avaluació del servei de mediació comparant els
resultats de la intervenció amb els objectius previstos.

Processos de mediació

1. Organitza actuacions per a la prevenció de conflictes seleccionant les
estratègies d’intervenció.

2. Du a terme activitats que afavoreixen els processos de mediació, descrivint-
ne el desenvolupament.

3. Du a terme activitats d’avaluació comparant els resultats de la intervenció
amb els objectius previstos.
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Continguts

El servei de mediació

Unitat 1

La mediació

1. El context i la planificació de la mediació

2. Processos d’avaluació

Processos de mediació

Unitat 2

Actuacions per a la prevenció de conflictes

1. Estratègies i eines per a la prevenció de conflictes

2. La gestió alternativa de conflictes

Unitat 3

Els processos de mediació

1. El procés de mediació

2. La mediació comunitària

Unitat 4

Activitats d’avaluació de la mediació

1. Mètodes, criteris i estratègies d’avaluació

2. Tècniques i instruments d’avaluació
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Introducció

La mediació, com a activitat d’intervenció social, necessita una forma específica
d’aplicació i desenvolupament. Només es pot entendre com funciona la mediació
des de l’assumpció que aquesta és una forma aplicada de la ciència social i que,
per tant, el seu objecte són les persones i les relacions entre elles, alhora que la
metodologia que l’orienta ha de ser, també, de base humana i social.

En aquesta unitat veurem com podem planificar la mediació des del punt de
vista d’un dels seus elements principals, el servei de mediació. Però, abans
d’entrar a considerar el servei de mediació com a tal, és necessari reflexionar
sobre quines són les característiques de la mediació, per un costat, i de les societats
contemporànies, per l’altre.

La mediació sols és una més de les diverses formes de resolució de conflictes.
Sense cap mena de dubte, és una forma rellevant per tots els avantatges que duu
aparellats (entre altres coses té una important funció preventiva), però com a forma
específica de resolució de conflictes accepta alternatives. Això significa que no
qualsevol conflicte pot resoldre’s a partir de la mediació i que aquesta, per tant, té
alguns condicionants que han d’acomplir-se, tal com s’estudiarà al primer punt de
la unitat: “El context i la planificació de la mediació”.

A la primera part de la unitat, per tant, revisarem aquests condicionants, així com
els distints àmbits de la mediació, i farem menció de la legislació que ordena
l’activitat de la mediació al nostre país. Farem també una revisió del fenomen
migratori, no perquè vagi aparellat necessàriament al recurs de la mediació, sinó
perquè és una de les característiques més evidents de la complexització social
a les societats contemporànies. A més, és necessari entrar a considerar les
característiques que ha de prendre un servei de mediació.

La segona part de la unitat es dedica a la “Determinació dels processos d’ava-
luació del servei de mediació”. En relació amb això, l’avaluació del servei de
mediació és un element importantíssim, atès que ens ofereix les evidències per
millorar el servei de mediació. Del que es tracta és que la recollida d’aquestes
evidències sigui feta de la manera més objectiva possible, tenint en compte les
característiques concretes de l’activitat de mediació.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Planifica intervencions de mediació relacionant-les amb els contextos en els
quals es desenvolupen.

• Identifica les característiques de la mediació com a sistema de resolució de
conflictes.

• Interpreta els principis que fonamenten els diferents models d’intervenció.

• Selecciona els models que s’empraran en el procés de mediació d’acord amb
el coneixement de la situació prèvia.

• Registra les necessitats de la població i les característiques de les possibles
situacions conflictives que l’afecten.

• Selecciona els objectius de la intervenció partint de les característiques del
context en què es desenvolupa.

• Identifica els mediadors naturals com a agents possibilitadors d’intercanvi
de comunicació.

• Dissenya activitats de trobada atenent les necessitats detectades en les
potencials persones usuàries.

• Valora la coherència de la planificació de les activitats amb els objectius
previstos en la intervenció.

• Valora la coherència de la planificació del servei de mediació.

• Utilitza les TIC per a la recerca i transmissió d’informació.

• Valora la incorporació d’informació relativa a la igualtat de gènere.

2. Determina els processos d’avaluació del servei de mediació comparant els
resultats de la intervenció amb els objectius previstos.

• Estableix els criteris i indicadors per dur a terme l’avaluació.

• Defineix les estratègies per comprovar els resultats del servei de mediació.

• Selecciona les tècniques i instruments per avaluar el servei de mediació.

• Fa el seguiment de la planificació.

• Implica les persones que han participat en la planificació en la comprovació
dels resultats del servei.
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• Comprova el nivell de compliment dels objectius previstos.

• Valora la importància de mantenir una actitud permanent de millora en
l’eficàcia i qualitat del servei.

• Utilitza les TIC per a la recollida i transmissió de la informació.
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1. El context i la planificació de la mediació

1.1 Planificació de la mediació

La mediació, com qualsevol altra activitat relacionada amb la intervenció social,
no és una acció que pugui ser improvisada. Treballar amb persones té una sèrie de
responsabilitats que anul·len la possibilitat de no planificar el procés de mediació.
Quan es fa una mediació és perquè prèviament hi ha hagut un conflicte o perquè hi
ha una situació, latent o manifesta, de desigualtat i/o d’injustícia que una o diverses
parts poden estar vivint com a estressant, incòmoda o pertorbadora.

Abordar aquesta situació ens exigeix un enorme respecte cap a les persones o
grups que s’hi veuen involucrades. No tot val, en mediació, però cal tenir en
compte que sovint hi ha un ventall de possibilitats molt ample a l’hora d’actuar. El
procés de mediació, les seves tècniques i els seus recursos han d’estar fonamentats
en decisions racionals, basades en models que hagin demostrat el seu èxit en
anteriors ocasions i fugin de les ocurrències o de solucions màgiques que posen
l’èmfasi més en la voluntat –voler que algun cosa passi– que en la realitat –que les
condicions objectives de la realitat permetin que allò, realment, passi.

1.1.1 Orígens i evolució de la mediació

El que avui coneixem com a mediació no sempre ha estat la forma més freqüent de
resolució de conflictes. És interessant assenyalar que trobem processos semblants
o anàlegs en molts i diferents temps i cultures. La mediació, així com altres
formes de gestió alternativa de conflictes, ha estat present com a forma de justícia
restaurativa en aquelles comunitats on el focus de l’administració de justícia no ha
estat col·locat únicament en la necessitat de castigar l’infractor, sinó més aviat en
la necessitat de la víctima (però també en la de tota la comunitat) de veure reparat
el dany causat.

“Parlant de la justícia dels pobles indígenes a l’Equador, se sap que a la justícia indígena
cap acte (delicte) que altera l’harmonia comunitària queda en la impunitat. Es tracta de
salvar la comunitat mitjançant l’aplicació de la justícia indígena, les resolucions de la qual
han estat veritables experiències reconstructives, tant de forma individual com col·lectiva.
Aquí la “reflexió i l’enteniment de les parts” són instàncies que condueixen al perdó, a la
reconciliació i a la reconstrucció. La justícia indígena té com a objectiu restaurar l’equilibri i
l’harmonia comunitària de manera que l’infractor es reconstrueixi a si mateix i, per tant, es
mantingui l’harmonia de la comunitat.”

G. Nieves (2015), “El carácter reconstructivo de la justicia indígena en Chimborazo,

Ecuador: Perspectiva ética”, Aufklärung: Revista de Filosofía, vol. 2, núm. 2 (pàg. 79-

102).
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En general, en altres moments històrics també es poden documentar variades
formes d’afrontar els conflictes interns i externs en el si de les comunitats; això
és força important, perquè ens serveix per entendre que solucions semblants o
equivalents a la mediació han estat presents en distintes cultures i models socials.

“En cada continent, en cada país, en cada regió, en cada comunitat local o associativa
(ètnica, religiosa, associativa, professional), podem trobar fórmules pròpies de resolució
de conflictes adequades al seu estat de desenvolupament material i al seu sistema de
creences. Però en totes elles [...], existia un tret comú, que es manté en comunitats
on l’industrialisme encara és un element d’escàs impacte o d’influència secundària:
l’estructura orgànica de la societat.

Les societats orgàniques posseïen, a grans trets, similars mecanismes comunals i
personals de mediació en cas de conflicte entre els seus membres, propis de mentalitats
socials vinculades a la terra, al treball i a la família. Aquests ‘cossos socials intermedis’
dictaven normes consuetudinàries, recollides més tard en textos jurídics organicistes, que
establien els mitjans per a mantenir l’harmonia i la jerarquia interna en societats fortament
tancades als canvis i estables en la seva composició. El costum, l’harmonia i la tradició
eren els criteris a seguir.

Des de la Xina imperial fins a la civilització grecollatina, trobem experiències mediadores
tradicionals, “societats orgàniques” sota la llei de la tradició i la idea de jerarquia social.
En el continent asiàtic, per exemple, els costums japonesos feien del líder comarcal el
mediador en les disputes formals; a la Xina, es va consagrar com a tradició mil·lenària,
recopilada per Confuci, la resolució del conflicte a través de la persuasió moral (...). A
Àfrica encara persisteixen àmplies zones on regeix una justícia mediadora de tints tribals,
on assemblees comunals o veïnals fan mediació en els conflictes entre els membres d’una
comunitat, en gran mesura determinades pels extensos cercles de parentiu.”

S. Fernández Riquelme (2010) “La mediación social: itinerario histórico de la resolución de

conflictos sociales”, a Contribuciones a las Ciencias Sociales, núm. gener 2010.

Sense voler ser exhaustius, la resolució de conflictes al llarg de la història, quan
aquests conflictes s’han volgut resoldre d’una manera regulada i sense recórrer al
poder i/o a la força, presenta tres grans etapes (Miranzo, 2010): en primer lloc,
les parts en conflicte recorren a una persona amb poder i/o autoritat, que és la que
s’encarrega de resoldre els conflictes que se li plantegen; en un segon moment, hi
ha tota una sèrie de jurisdiccions, més o menys complexes o accessibles que es
regien pel principi de subsidiarietat i que, tot i ser funcionals, presentaven una
dificultat principal: en algunes ocasions no oferien seguretat jurídica ja que e
principi de la igualtat davant de l’administració de justícia no estava assegurat;
en tercer lloc –i ja en la modernitat–, apareix el poder judicial institucionalitzat tal
com el coneixem, amb les seves virtuts i defectes.

La mediació, entesa (Fernández Riquelme, 2010) com un procés contemporani,
de base científica i específic que té com a objectiu la resolució de conflictes, tracta
d’implementar una sèrie de mecanismes que posen de manifest la intenció de
resoldre els problemes que l’administració de la justícia penal du associats. Els
primers serveis de mediació tal com els entenem actualment anaven dirigits a la
resolució de conflictes de caire familiar –per exemple, en processos de separacions
i divorcis on es volia fer valdre el principi de protecció dels menors, si existien–.
Des d’aquesta situació inicial, la mediació de base científica s’estén a altres àrees
socials i humanes: es parla, doncs, de mediació en conflictes de base intercultural,
de mediació en l’àmbit educatiu, de mediació pel que fa a conflictes entre menors
o a situacions en les quals aquests es veuen implicats, mediació en l’àmbit de la



Mediació comunitària 11 La mediació

salut, mediació comunitària, mediació entre associacions o on l’associacionisme
és una variable implicada, etcètera.

En definitiva, el que avui es coneix com a mediació és la sistematització de
tota una sèrie de recursos i tècniques de gestió de conflictes que respecten
una sèrie de principis que asseguren que la posada en marxa del procés de
mediació revertirà en una solució més justa i equilibrada que si aquest procés
no s’hagués iniciat.

1.1.2 Principis de la mediació

Ja hem dit que la mediació ha de complir uns principis que la distingeixen d’altres
formes de resolució de conflictes. Aquests principis són elements clau en la seva
definició, de tal manera que si algun d’aquests principis no es compleix no podríem
parlar de mediació:

• Voluntarietat

• Confidencialitat

• Imparcialitat

• Neutralitat

• Bona fe

• Transparència

• Gratuïtat

Pel que fa a la concreció d’aquests principis de la mediació, a la literatura existent
sobre la disciplina podem trobar diverses llistes que fan èmfasi en uns o altres.
Prioritzarem els principis imprescindibles, per bé que cal tenir en compte que n’hi
ha d’altres que, tot i ser importants, poden quedar fora de la definició del procés de
mediació. Entre aquests últims, podríem parlar del principi d’eficàcia, del principi
de flexibilitat, del principi de veracitat o del principi de protecció a persones i
grups vulnerables. Són, tots aquests, principis importantíssims que han de regir
la nostra pràctica en la mediació; el fet de no desenvolupar-los no té a veure amb
la seva rellevància, sinó amb el consens respecte a la seva inclusió, així com amb
la necessitat de limitar els principis a un nombre raonable que circumscrigui, de
manera analítica, el significat de la mediació.

En definitiva, aquest no és el lloc d’entrar en debat sobre quina de les visions al
voltant dels principis de la mediació és correcta. N’hi ha que són més restrictives,
perquè inclouen més principis que han d’acomplir-se, mentre que altres són més
laxes i ofereixen una llista més reduïda de principis de la mediació. Repassats i
comentats els principis de la mediació, també ha de ser el lector qui pugui construir
el seu propi criteri al voltant de la rellevància de cadascun d’ells.
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Voluntarietat

La voluntarietat és, potser, el principi més important de la mediació, ja que en-
tronca de manera íntima amb l’essència d’aquest procés de resolució de conflictes
(García Villaluenga, 2010). Ningú té l’obligació de participar en un procés de
mediació, així com tampoc té l’obligació d’acceptar els acords que se’n deriven.
Aquesta, que pot semblar una important feblesa del recurs a la mediació, és
probablement el seu punt més fort, ja que assegura que les persones o grups que
s’acullen a la mediació ho fan des del convenciment que aquest recurs serà positiu
per a ells, sense l’existència de pressions o coaccions.

La voluntarietat suposa, entre altres coses, que es torna el protagonisme a les parts
que han entrat en conflicte. Aquestes persones o grups prenen la decisió de fer-se
responsables de la resolució del problema que els ocupa i, a més, prenen la decisió
de tractar d’assolir una solució no tant a partir del poder o el dret, sinó des de la
satisfacció dels interessos de totes les parts. Encara que la mediació hagi estat
proposada des d’instàncies judicials, les parts en conflicte poden negar-se a fer-la;
en aquest cas, el procés de mediació es tanca sense acord i continua la via judicial,
sense que la mediació la substitueixi en cap cas.

Un altre element molt important quan parlem de la voluntarietat és que aquesta
només és possible si ambdues parts prenen consciència que el fet de recórrer a
la mediació assegurarà resultats més positius que el fet de no fer-ho; perquè això
succeeixi és necessari que hi hagi un pas previ, el reconeixement, que implica que
cadascuna de les parts implicades ha de reconèixer l’altra part com a dipositària
d’interessos legítims i com a dipositària de la capacitat de negociar.

Confidencialitat

La confidencialitat és també molt important. El que passa en el si d’un procés
de mediació ha de quedar reclòs en aquest procés; no pot fer-se publicitat ni
ha de filtrar-se cap dels aspectes de la negociació ja que, entre altres raons,
els continguts d’aquestes negociacions poden ser molt sensibles i/o tractar de
persones o col·lectius vulnerables.

La mediació necessita l’existència (o la construcció) d’un clima de confiança entre
les parts implicades, i per això la confidencialitat és un element bàsic. Si no es
respecta aquest principi de confidencialitat, les parts implicades poden fer servir
el procediment de mediació per recollir evidències o documentació que poden
utilitzar en un procediment judicial posterior. Si alguna de les parts sospita que
aquesta intenció és present en l’altra part en conflicte serà molt complicat arribar a
cap acord, ja que la desconfiança barrarà el pas a determinades propostes. Aquest
principi de confidencialitat afecta també el mediador.

“La confidencialitat es pot definir en dos sentits, un de positiu i un altre de negatiu: en un
sentit positiu, la confidencialitat consisteix a mantenir reserva sobre els fets coneguts a
les sessions de mediació familiar o sobre el desenvolupament del procediment negociador,
o també pot consistir en mantenir en secret la informació que es tracti en mediació; en
un sentit negatiu, la confidencialitat consisteix a no divulgar o no desvelar o utilitzar cap
dada, fet, document que es conegui relatiu a l’objecte de la mediació, ni després de la
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mediació, hi hagi o no acord. Des d’un punt de vista jurídic, aquest sentit negatiu de la
confidencialitat es concreta en una obligació de no desvelar per part del subjecte obligat
a ella. Per tant, i per reforçar el caràcter confidencial, es fa necessari establir que les
parts no puguin sol·licitar que la persona mediadora sigui cridada a declarar com a perit
ni com a testimoni de qualsevol procediment judicial relacionat amb el conflicte objecte
de la mediació practicada i, en correspondència, el mediador pot renunciar a intervenir
com a testimoni o perit a proposta o sol·licitud de qualsevol de les parts en tota mena de
procediment o litigi que afecti l’objecte de la mediació.”

I. Viola (2010), “La confidencialidad en el procedimiento de mediación”, a Revista d’Internet,

Dret i Política, núm. 11.

Hi ha, però, alguns límits a la confidencialitat. Es tracta dels supòsits següents:

• Que les parts arribin a un acord per permetre la difusió de determinades
informacions o continguts. La confidencialitat pren la forma d’un privilegi
que les parts poden fer valdre o no; si decideixen renunciar-hi, és legítim
que així succeeixi.

• Que hi hagi motivacions de tipus estadístic de recerca acadèmica. En
aquest cas, però, la informació que es filtri haurà de ser convenientment
anonimitzada i, en tot cas, sols serà utilitzada per a aquelles funcions
previstes i per a cap altra més.

• Que hi hagi implicada la seguretat dels individus que participen en el
procés de mediació o la seguretat de tercers: si es desvela informació que pot
posar en risc la vida o la integritat d’alguna persona, aquesta informació ha
de ser comunicada de manera immediata a les autoritats competents. En
general, si hi ha informació referida a la comissió d’un delicte, aquesta
hauria de deixar de ser confidencial.

• Un altre límit té a veure amb l’homologació dels acords als quals s’ha
arribat al final del procés de mediació: els acords poden ser privats i
en algunes ocasions confidencials, però, en tant que suposen amb molta
freqüència accions que es desenvoluparan en l’espai públic, hauran de ser
desvelats en algun moment.

Imparcialitat

La imparcialitat és un principi de la mediació que afecta la persona que s’encarrega
de conduir el procés de mediació i el seu equip. Cal tenir en compte que poden
existir situacions de desigualtat estructural que posen en dubte aquest principi, ja
que el poder acumulat per una de les parts és tan gran que les estructures d’acció i
les de decisió estan condicionades al seu favor, fet que afectarà també el mediador.
El mediador ha de vetllar per tal que les dues parts en conflicte puguin participar
per igual del procés de mediació.

La imparcialitat es concreta quan en un procés de mediació cap de les
dues parts és beneficiada o perjudicada pel mediador o per les estructures
institucionals dintre de les quals es duu a terme la mediació.
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Desequilibris de poder en la mediació

No s’assegura la imparcialitat de la mediació si en el context social hi ha, per exemple,
tolerància respecte al comportament d’una de les dues parts i voluntat de càstig respecte
al comportament de l’altra. En aquest cas, el procés de mediació està condicionat per un
important desequilibri de poder que pot afectar el mateix procés o, una vegada acabat, la
posada en pràctica de les solucions o reparacions acordades.

En determinats conflictes racials, quan una de les ètnies té més poder que l’altra o els
seus representants ocupen les posicions de decisió en l’estructura social, la mediació es
fa complicada, ja que és difícil assegurar la imparcialitat del mediador, la del procés o, en
general, la de les estructures que asseguraran la reparació dels danys causats.

Efectivament, el mediador ha de detenir el procés de mediació si percep que alguna
situació (per exemple l’exercici de la violència sobre un dels interessats per part
de l’altre) soscava la pretesa igualtat de les parts (Garcia Villaluenga, 2010). En
el mateix sentit el mediador no ha d’acceptar el cas si coneix o està involucrat amb
una de les dues parts en conflicte.

En general el comportament de mediador no sols ha de ser imparcial sinó que,
a més, ha de semblar-ho: cap de les dues parts pot tenir la sensació que està
sent tractada de manera injusta ja que, en aquest cas, serà complicat que el seu
comportament s’ajusti a les necessitats de confiança que precisa el procés de
mediació.

Neutralitat

Molt relacionada amb el principi d’imparcialitat, la neutralitat té a veure amb la
manca de poder del mediador per imposar cap solució a cap de les parts. En
general el mediador es limitarà a facilitar que les dues parts en conflicte arribin a
un acord, sense suggerir els termes d’aquest acord.

El principi de neutralitat posa l’èmfasi en l’autonomia de les parts, que són capa-
ces d’arribar a un acord de manera independent i responsable (García Villaluenga,
2010). La neutralitat del mediador i la del procés implica que no hi ha un judici
de valor respecte de quines siguin les solucions que es proposen i que s’acorden:
si el procediment de mediació s’ha dut a terme en condicions de justícia, igualtat
i imparcialitat, el principi de neutralitat assegura que el resultat, sigui quin sigui,
s’ha pres d’una manera lliure.

Com que el principi de neutralitat suposa la manca de capacitat del mediador per
resoldre el cas, les parts en conflicte han de fer l’esforç de trobar la solució per elles
mateixes (Rodríguez, 2011). En cas contrari, les dues parts apel·laran al mediador
per tal que aquest acabi prenent una decisió favorable als seus interessos i, per
tant, també es posarà en perill la pretesa imparcialitat del mediador i del procés
de mediació.

El mediador, com a figura neutral, té un paper pedagògic insubstituïble i principal;
d’acord amb aquest paper, el mediador ha d’ensenyar la forma com arribar a acords
sense ser ell qui els proposa. Així:

• El mediador ha de fer èmfasi en que les parts reconeguin els seus interessos
i les seves posicions. De la mateixa manera, ha de fer que les parts siguin
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conscients de les seves capacitats i recursos, així com de tots els elements
que els permetrien superar o desbloquejar la situació conflictual.

• El mediador ha d’explicar formes de comunicació noves i més eficaces,
com per exemple l’escolta activa, la paràfrasi, la capacitat de síntesi o
l’habilitat per centrar-se en els discursos i no en les persones. Ha de ser
capaç d’ensenyar-les o d’assegurar que són apreses, compreses i utilitzades.

• Relacionat amb l’anterior punt, el mediador ha d’intentar apropar les dues
parts en conflicte a partir del treball en les habilitats empàtiques d’una i
altra.

• El mediador, d’acord amb el principi de neutralitat, treballarà de forma
activa l’apoderament d’ambdues parts, ja que això assegura que les dues
parts es considerin a si mateixes responsables del que s’esdevé en el procés
de mediació.

Bona fe

El principi de la bona fe implica l’existència d’una conducta que és moralment
acceptable per part de tothom (Briz, 2015). Aquesta conducta acceptable és la
recerca d’una solució al conflicte per al qual s’està sol·licitant la mediació. Es
pressuposa la bona fe de les parts en conflicte així com la del mediador, però si
es detecta que alguna de les dues parts no té la intenció de resoldre el conflicte
i que està fent servir el recurs a la mediació per guanyar temps, per esgotar
l’altra part o obtenir informació privilegiada, el procés de mediació s’ha d’aturar
immediatament.

La bona fe és un principi subsidiari de tots els altres principis que fonamenten el
procés de la mediació: la bona fe ha d’acompanyar-los a tots ja que sense ella el
procediment de mediació es converteix en quelcom invàlid quan no perjudicial per
a una o les dues parts. Així, la bona fe implica que les parts en conflicte han de
mantenir una actitud de col·laboració constant. La bona fe també suposa que
les dues parts enfrontades seran flexibles a les solucions proposades en el procés i
que les examinaran i tractaran d’adaptar-se a solucions en les quals ambdues surtin
beneficiades, tot i que poden representar pèrdues en algun o alguns elements.

Una de les característiques més importants del principi de la bona fe es troba en
la manera com es tractaran les parts enfrontades: el tracte ha de ser respectuós,
complint sempre els estàndards de dignitat i salvaguardant la integritat física i
moral dels implicats. Al seu torn, el mediador no podrà fer falses promeses
ni donar garanties a cap de les dues parts que es prendrà una solució favorable
als seus interessos. Finalment, el mediador ha de respectar el treball d’anteriors
professionals que hagin pogut intervenir abans que ell.

Transparència

La transparència és un principi necessari principalment en el moment en el qual
es designa la persona mediadora. La designació d’aquesta persona ha de resultar
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transparent a les dues parts en conflicte, de tal manera que aquest pas -la designació
de mediador- sigui la primera instància que assegura la sensació d’imparcialitat
en el procediment de mediació i en la institució que l’acull.

La transparència té també una importància fonamental al llarg del procediment
ja que les dues parts implicades han de disposar de tota la informació sobre el
procediment, en què consisteix, què suposa, quina és la institució encarregada
d’allotjar aquest procediment de mediació, en quines condicions s’hi participa i les
conseqüències jurídiques de fer-ho i, en definitiva, qualsevol aspecte que les parts
que participen en la mediació puguin considerar rellevant (Pérez Gurrea, 2013).
El mediador i la seva institució han d’assegurar que tota aquesta informació està
accessible i que les parts en conflicte han comprès les implicacions del procés de
mediació.

Gratuïtat

El principi de gratuïtat tracta de fer accessible els processos de mediació a tothom,
sense que el fet d’haver de recórrer a aquest servei causi problemes afegits. La
gratuïtat pretén garantir que tota la ciutadania pugui accedir a la mediació, de
manera que un dels elements que defineixi aquesta ciutadania sigui justament el
servei de mediació (Puntes i Munné, 2005).

Certament, hi ha debat sobre si aquest principi ha de ser respectat en la totalitat de
les ocasions o si pot fixar-se un preu públic per a l’accés a un servei de mediació;
de tota manera, encara que s’estableixi un preu públic, les recomanacions van en
la línia d’assegurar que ningú, per motius de renda, quedi fora de la possibilitat
d’acudir a la mediació. Tot i així, en general es recomana que els serveis de me-
diació siguin d’accés lliure i gratuïts, entre altres raons perquè s’ha demostrat que
la mediació és una excel·lent estratègia preventiva (permet desactivar problemes
abans que suposin problemes greus que requereixen intervencions més complexes
i cares) i perquè, en comparació amb un procés judicial, la mediació és més barata.

1.1.3 Àmbits d’aplicació de la mediació

La mediació, que es basa en un seguit de principis, es produeix quan existeix
un conflicte. Tot i que no tots els conflictes són susceptibles de ser resolts a
partir de la mediació, aquesta pot actuar en una important varietat d’àmbits o de
contextos. Si entenem el conflicte com un dels resultats normals de la convivència
dels éssers humans, haurem de resoldre que allà on hi hagi persones pot aparèixer
un conflicte i, per tant, existeix la possibilitat d’emprendre una acció de mediació
per solucionar-lo.

D’acord amb el Llibre blanc de la mediació a Catalunya (Casanovas, Magre,
Lauroba, 2010), tot i que n’hi pot haver d’altres, els àmbits de la mediació són els
següents:
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• Mediació empresarial

• Mediació laboral

• Mediació en l’àmbit del consum

• Mediació ciutadana i comunitària

• Mediació en l’àmbit familiar

• Mediació escolar

• Mediació en l’àmbit de la salut

• Mediació penal

La mediació empresarial

Parlem de mediació empresarial quan s’hagin de resoldre conflictes que han sorgit
entre distintes empreses o, si no estan relacionats amb aspectes laborals (ja que en
aquest cas hauríem de parlar de mediació laboral), sí que succeeixen dins d’una
mateixa empresa.

A banda dels principis de la mediació generals, caldrà afegir-ne d’altres, com la
necessitat de recórrer a una limitació del temps del procés de mediació (establerta,
aquesta limitació, donada la naturalesa econòmica de l’activitat empresarial) i
el principi d’individualització, és a dir, l’èmfasi en el fet que cada mediació és
distinta a una altra. Finalment, en aquest àmbit de mediació, cal arribar a un acord
que quedarà enregistrat en un pacte escrit.

El Llibre blanc de la mediació a Catalunya exposa un cas de mediació empresarial
relacionat amb la subministració de panells solars per a la construcció d’una planta
fotovoltaica:

“Les parts contractants eren dues multinacionals, una del sector d’energies renovables i,
l’altra, fabricant de panells solars. Un cop executat el contracte, instal·lats els panells
solars per valor de 13,6 milions d’euros, i lliurada la planta al seu propietari, arribats els
mesos d’estiu en la zona on s’ubicava la planta i, per tant, quan la intensitat dels raigs
solars era més alta, un percentatge significatiu dels panells solars, situats en una zona
específica de la planta, va deixar de funcionar per sobreescalfament de la resistència, que
es cremava. La substitució dels primers panells afectats va ser assumida, en principi, per
la companyia fabricant, ja que estava en garantia, amb un cost de materials i mà d’obra
de 5,1 milions d’euros. No obstant, passats 18 dies des de la substitució dels panells
afectats, es tornà a reproduir la mateixa situació. Els tècnics del fabricant —i els nomenats
per la seva companyia asseguradora, que en un principi estava disposada a assumir el
cost de les substitucions— van examinar amb molt més detall el que havia succeït, i van
rebutjar fer-se càrrec de la primera i segona substitucions, ja que entenien que la causa
que la resistència es sobreescalfés i es cremés no es devia a un defecte dels panells —que
complien estrictament la normativa i especificitats del producte, sobretot quan altres panells
de la mateixa sèrie estaven funcionant en altres ubicacions del parc sense problemes—
sinó a un mal emplaçament i una mala orientació dels panells dins del parc solar o a
un mal ús per part del propietari del parc. En conseqüència, van reclamar el cost de la
primera substitució. El propietari de la planta exigia novament la substitució dels panells
afectats, rebutjava un mal ús i orientació incorrecta i amenaçava amb iniciar accions legals
per incompliment de contracte, amb reclamació de danys i perjudicis —bàsicament per
lucre cessant— durant tot el període en què els panells no produïssin energia, a raó de
256.000 euros de mitjana diària.”
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P. Casanovas, J. Magre i M. Lauroba (2010). Llibre blanc de la mediació a Catalunya (pàg.

160).

El cas exposat es resol amb un acord empresarial pel qual l’empresa subminis-
tradora dels panells es compromet a reparar els panells i millorar el disseny si
l’empresa elèctrica es compromet a considerar-los com a subministradors dels
panells d’una nova planta, de tal manera que el conflicte inicial es resol amb un
acord beneficiós per a ambdues parts, ja que es genera una oportunitat de negoci.
El procés de mediació va afavorir que les dues empreses mantinguessin lligams
de col·laboració més estrets.

Mediació laboral

Parlem de mediació laboral quan s’intervé en problemes derivats de l’activitat
laboral. La mediació laboral més típica, tot i que hi ha altres modalitats, és la
que es dona entre els treballadors i els seus representants, per una banda, i els
empresaris, per l’altra. La mediació laboral és un mitjà extrajudicial de resolució
de conflictes i, com a tal, les parts en conflicte sempre poden abandonar-la per tal
de recórrer a les instàncies judicials.

Hi ha diversos mecanismes de mediació laboral que poden agrupar-se en dos grans
blocs:

• Mecanismes heterònoms: són creats pel legislador i suposen la presència
d’una tercera part, les funcions de la qual poden variar.

• Mecanismes autònoms: són els previstos per la negociació col·lectiva i
el recurs de la mediació ha d’estar clarament especificat en els reglaments
que empresaris i sindicats han definit. En cas contrari la mediació no es
un recurs acceptable, almenys des dels mecanismes autònoms (sempre es
podria recórrer a la mediació a instància de les administracions públiques,
fent servir els mecanismes heterònoms).

Mediació en l’àmbit del consum

És un àmbit de mediació que afecta els conflictes que puguin donar-se en les rela-
cions de consum; qualsevol problema que pugui sorgir derivat de la insatisfacció
d’un client amb un producte o servei prestat és susceptible de ser tractar des de la
mediació en l’àmbit del consum.

És un tipus de mediació interessant, ja que generalment es parteix des de
l’assumpció que hi ha una de les dues parts (l’empresari o el venedor) que té
una situació de poder enfront de l’altra (el client o consumidor), a qui li manca
informació del producte i/o del procés de transacció. Tot i que això no succeeix
en totes les ocasions –en petites empreses o per a petits venedors la desigualtat
no és tan manifesta–, es considera que l’empresari té una capacitat econòmica
superior a la del comprador i que, a més, té a la seva disposició serveis jurídics i
d’assessorament legal superiors a aquells dels quals pot gaudir el consumidor.
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En els darrers anys hi ha hagut una major intensitat a establir legislació i actuacions
dels organismes reguladors pel que fa a la protecció del consumidor, alhora que
aquestes relacions de consum s’han fet també més complexes arran del procés de
globalització econòmica, fet que en algunes ocasions afavoreix la desprotecció del
consumidor envers estratègies abusives o directament fraudulentes dels venedors.

El Llibre blanc de la mediació a Catalunya exposa un cas de mediació en l’àmbit
del consum relacionat amb la telefonia mòbil:

“La senyora C. V. va presentar una reclamació en relació amb un conflicte sorgit amb
la companyia de telefonia mòbil amb la qual tenia contractat el servei, per tal que se
sotmetés a mediació. En la seva petició, sol·licitava la cancel·lació del deute de 360,53
AC i la supressió de les seves dades personals dels fitxers d’informació sobre solvència
patrimonial i crèdit on poguessin estar incloses. En l’explicació dels fets que van originar
el conflicte plantejat, la reclamant relatava que el seu fill de 13 anys va estar fent ús de
l’ordinador, juntament amb uns companys d’escola, al domicili familiar. En el transcurs
d’aquesta activitat, el menor va entrar en un xat i va iniciar una conversa suposadament
amb una noia. Aquesta persona, tot i conèixer l’edat del menor, mitjançant l’engany el
va convèncer perquè enviés un seguit de missatges de mòbil a un número de tarifació
addicional (que suposa el pagament d’una retribució afegida al preu del servei d’enviament
de missatges en concepte de remuneració per la prestació d’algun servei d’informació,
comunicació, entreteniment o d’altres) per tal que, a canvi, pogués presenciar un striptease,
situació que mai va arribar a produir-se. L’endemà d’aquests fets la reclamant va adonar-
se que tenia les trucades sortints del seu telèfon mòbil restringides. Va trucar a la
seva companyia telefònica i li varen comunicar que tenia un deute pendent de 310,80 AC
(impostos no inclosos) en concepte de consum de serveis especials. La reclamant va
sol·licitar a l’empresa de telefonia la factura desglossada, la qual sumava un import de
445,59 AC (impostos inclosos). L’empresa exigia a la reclamant el pagament íntegre de
la factura, i atès que aquesta només estava disposava a realitzar l’abonament relatiu al
consum que ella reconeixia haver efectuat, no va pagar cap quantitat. A causa d’aquest
impagament va començar a rebre requeriments de pagament per part de l’empresa de
telefonia, li varen tallar el servei telefònic i va ser inclosa en fitxers d’informació sobre
solvència patrimonial i crèdit.”

P. Casanovas, J. Magre i M. Lauroba (2010). Llibre blanc de la mediació a Catalunya (pàg.

293).

En el cas descrit, com que en el conflicte hi havia implicat un menor, el servei
de mediació va aconseguir que la factura no tingués efectes, alhora que es van
emprendre accions legals contra la persona que havia enganyat el menor, amb la
qual havia entrat en contacte mitjançant el xat.

Mediació ciutadana i comunitària

Des de la integració social, la mediació ciutadana i comunitària és un dels àmbits
principals que cal considerar. Fa referència a qualsevol dels problemes que
poden aparèixer en la vida en comú de les persones, quan comparteixen un espai
de residència, oci i treball. La densitat de les relacions socials en un context
determinat provoca conflictes de tota mena.
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Vegeu l’apartat “Principis
de la mediació” d’aquesta

unitat.

L’àmbit ciutadà i comunitari fa especial referència a aquells conflictes que
tenen a veure amb la convivència i/o als que per la seva especial conformació
amaguen aspectes relacionats amb la identitat, l’ètnia o la cultura sota
l’aparença d’altres motivacions.

En altres classificacions dels àmbits de mediació (Sorribas, García, 2014), la
mediació ciutadana es separa de la mediació comunitària (o intercultural) ja
que es considera que una d’elles fa referència als conflictes de ciutadania, amb
independència dels grups socials que puguin entrar en contacte, mentre que
l’altra se centra en aquells conflictes que tenen una base cultural i que són
conseqüència de la complexització de les nostres societats. La distinció és
pertinent, especialment en l’àmbit analític, però en la pràctica el fet de considerar
aquestes dues modalitats de conflictes dins d’un mateix àmbit de mediació té la
virtut de tractar les problemàtiques associades a l’àmbit ciutadà i comunitari des
d’un mateix punt de vista i a partir d’una mateixa metodologia, sense establir cap
segregació en funció de quina sigui la procedència dels enfrontats o el seu substrat
cultural.

L’àmbit de mediació ciutadana i comunitària treballa per resoldre problemàtiques
que tenen a veure amb les lògiques de minoria/majoria (on hi ha una part de la
societat que es creu o se sap minoritària i que alhora es creu o se sap estigmatitzada
per la majoritària) i d’inclusió/exclusió (on aquella part minoritària es troba
exclosa de determinats avantatges reals o simbòlics) en què la mediació pot
ajudar en allò que té a veure amb els processos d’integració social. Cal recordar
especialment que, des de la mediació ciutadana i comunitària:

• Es responsabilitza el participant en la resolució del conflicte en el qual està
immers.

• La solució al conflicte es du a terme a partir de criteris reals i realistes, raó
per la qual en el procés de mediació es treballa que els participants siguin
capaços d’entendre correctament el context en què viuen.

• Les parts implicades són lliures i participen de manera voluntària en la
mediació.

• Es posa un èmfasi especial en la participació: la mediació en l’àmbit ciutadà
i comunitari només és efectiva si les persones i grups que formen part de
la comunitat coneixen el servei de mediació i hi recorren en igualtat de
condicions.

• S’estableixen relacions de cooperació entre els implicats en el conflicte i es
respecten els principis de la mediació.

El Llibre blanc de la mediació a Catalunya exposa un cas de mediació ciutadana
i comunitària davant d’un conflicte en una biblioteca pública:

“Introducció: la sol·licitud és iniciada per la responsable d’una biblioteca d’un barri. Un grup
de joves immigrants presenten comportaments poc respectuosos (sorolls, malmetement de



Mediació comunitària 21 La mediació

llibres, cert grau –lleuger– d’intimidació, no atenció a les demandes dels professionals de la
biblioteca) tant dins la biblioteca com en els seus accessos. Els treballadors i la responsable
de la biblioteca, així com els mediadors interculturals i la policia hi han intervingut sense que
els joves canviïn el seu comportament. Al final la biblioteca s’està plantejant d’expulsar-los
“per sempre” i prohibir-los l’entrada a l’equipament.

Procés: es detecta que el problema està centrat bàsicament en un dels nois del grup (ha
arribat a enfrontar-se amb els mateixos professionals de la biblioteca) i se li planteja, des del
Servei de Mediació i acompanyats pel mediador intercultural, la participació en un cercle de
pau. Finalment accepta i es cerquen la resta d’actors participants que representin l’entorn i
la comunitat del jove i la biblioteca (participants: mare del jove, amic, mediador intercultural,
treballador de la biblioteca, responsable de la biblioteca, usuari de la biblioteca autòcton
i nouvingut, policia de proximitat, entrenador de futbol del noi). Iniciats els cercles, i a
continuació de les presentacions, cadascun dels participants exposa com veu, viu i l’afecta
la situació plantejada. També ho explica el noi al voltant del qual es construeix el cercle.
Una vegada resumits els elements centrals de la narració de cadascuna de les parts es
proposa una nova volta, centrada en les propostes.

Resultat: es du a terme una reunió privada amb el noi focus del cercle de pau per treballar
les perspectives i l’assumpció de compromisos i, en retornar al cercle de pau, el jove
explica a quin comportament es pot comprometre (cercar espais òptims en centre cívic;
conèixer el funcionament de la biblioteca i explicar-ho a joves immigrats; treballar, juntament
amb el mediador intercultural, la responsable de la biblioteca i amb persones de la seva
procedència per afegir recursos a la biblioteca que siguin del seu interès de cara a ampliar
i obrir la biblioteca a usuaris nouvinguts. Conseqüentment, la conflictivitat en relació amb
aquest grup de joves desapareix i la biblioteca els permet gaudir de l’equipament.

P. Casanovas, J. Magre i M. Lauroba (2010). Llibre blanc de la mediació a Catalunya (pàg.

363).

Mediació en l’àmbit familiar

L’objecte de la mediació familiar són els conflictes que tenen lloc dins el si
de la família, entesa aquesta de manera àmplia, incloent-hi totes les modalitats,
estructures i accepcions possibles. Com que hi ha un important canvi en les
societats contemporànies a l’hora d’acceptar el que és o pot ser considerat una
família, els conflictes que s’esdevenen dins de l’àmbit familiar han patit també
una transformació: els conflictes i problemes familiars no són els mateixos ara
que fa unes dècades.

La gran majoria de conflictes familiars es desenvolupen en la privacitat i
tenen com a causa la manca de comunicació o diàleg. La mediació familiar
tracta precisament de donar un espai en què els membres de la família puguin
expressar-se sense coaccions i on puguin ser entesos pels altres components
de la família.

Els conflictes que amb més freqüència són objecte de la mediació familiar són
aquells que tenen a veure amb el trencament de la unitat de convivència. En
aquest cas, no són estranys els conflictes on entra en dissociació la legalitat
amb la realitat i on, per tant, cal fer un procés d’adequació d’ambdues. Els
conflictes que tenen a veure amb la cura de persones en situació de dependència
són també freqüents i ho seran encara més, donades les característiques de la
piràmide poblacional a les nostres societats, en què l’augment en l’esperança de
vida porta associat un increment de les malalties degeneratives i de les situacions
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de dependència associades a l’edat. Les parelles de diferents ètnies i substrats
culturals també tenen associats conflictes específics que han de ser abordats a partir
de la coneixença dels diversos codis culturals que condicionen la seva ocupació
de l’espai públic i del privat.

Mediació escolar

La importància de la mediació escolar rau, entre altres motivacions, en el seu
caràcter preventiu respecte d’altres conflictes comunitaris que puguin estar en estat
de latència. En efecte, considerant l’escola com un microcosmos representatiu
del context social en el qual està inclòs, allò que succeeix en l’escola pot
tenir conseqüències a nivell més ample i, a l’inrevés, els conflictes que puguin
desenvolupar-se en una comunitat determinada poden tenir conseqüències en el
clima escolar.

La mediació escolar fa front als conflictes que tenen lloc dins de l’àmbit escolar,
tractant de donar veu i protagonisme a les parts enfrontades. Té la doble funció de
generar una actuació pedagògicament significativa (exemplificant la cultura del
pacte, l’assertivitat i les relacions pacífiques) i de millorar el clima del centre
resolent els problemes que hi puguin aparèixer. Alhora, la mediació escolar té
una clara funció preventiva des del punt de vista del clima del centre, però també
des del punt de vista del context en el qual està inserit. Tot i que els conflictes
més freqüents seran aquells que involucren els alumnes, també cal considerar
l’existència de conflictes entre les famílies i el centre, entre professors i alumnes
i, en general, entre membres qualssevol de la comunitat educativa.

És important assenyalar la importància de la participació dels menors dins
d’aquesta mediació:

“Cal assenyalar dues característiques més que contribueixen a fer específica la mediació
escolar. En el pla teòric hi ha quatre actors diferenciats que poden actuar com a mediadors
escolars: professorat, personal administratiu i de serveis del centre, famílies i alumnes. I,
a la pràctica, s’intenta que la persona mediadora es trobi en posicions el més semblants
possibles a les persones mediades. Atès que la majoria d’intervencions en què s’aplica la
mediació escolar són casos de conflictes entre alumnat també la major part de les persones
mediadores pertanyen a l’alumnat, sovint amb el suport i supervisió d’algun membre
del professorat, tasca que generalment recau en els responsables de les comissions de
convivència o de mediació dels centres. El més important aquí és fer notar que els
mediadors escolars no són professionals de la mediació i la majoria de mediadors són
menors d’edat.”

P. Casanovas, J. Magre i M. Lauroba (2010). Llibre blanc de la mediació a Catalunya (pàg.

444).

El Llibre blanc de la mediació a Catalunya explica un cas de mediació escolar
sobre un conflicte d’agressió:

“La família (mare) es posa en contacte amb la unitat. Explica que està en desacord amb
la manera d’intervenir del centre educatiu del seu fill. Segons la mare, el seu fill ha patit
l’agressió de dos companys. Ha parlat ja amb el tutor, el director, l’EAP i l’inspector. Explica
que es va produir una reunió de tots els anteriors amb la família (mare+pare), diu que té
la situació en mans d’advocats i parla de contactar amb els mitjans de comunicació. La
unitat es posa en contacte amb l’inspector de zona, l’inspector creu que la situació s’està
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enquistant, malgrat totes les accions dutes a terme de forma coordinada: equip directiu,
EAP i inspecció (es va presentar un escrit a la família on s’especificaven les mesures que
es prendrien), la família ha denunciat els altres dos companys i això ha provocat el malestar
de les altres famílies i de la relació entre els nois en el centre. S’acorda amb Inspecció la
intervenció de la unitat per tal de refer la relació família-escola.

La unitat es posa en contacte amb la direcció del centre, amb la mare del noi i amb les
altres famílies. La unitat es reuneix en el centre amb l’equip directiu i l’EAP, on s’arriba a
l’acord de trobada de la USCE amb la família. Malgrat que s’ofereix a la família la possibilitat
d’iniciar un procés de mediació amb el centre, la família no vol reunir-se amb la unitat si no
és en presència del seu advocat, i la unitat no està d’acord amb aquesta possibilitat. Per
part de la família s’accepta continuar el contacte telefònic. La unitat es reuneix amb el tutor
i l’EAP, s’acorda continuar amb l’acció tutorial per part del tutor amb l’alumne i el grup, amb
l’ajuda de l’EAP i l’acompanyament per part de la USCE amb la mare. Uns mesos més
tard la família rep la notificació de la Fiscalia de l’arxivament del cas. Tot i això, la família
pensa en la via penal. La família continua comunicant-se per burofax amb el centre. Quan
hi ha un incident la mare ho comunica per burofax, n’envia dos: un, perquè un dels dos
nois, segons la mare, ha molestat el seu fill; i l’altre, perquè, en un joc, el seu fill dona un
cop a un company; segons la mare, és la primera vegada que el noi es defensa, segons el
centre ha donat un cop a un company i li fan escriure el que ha passat, cosa que la mare
entén com una coacció.

Continua el treball de tutoria en el centre i l’acompanyament a centre i família, i la sortida
de final de curs és el punt de retrobament centre-família. Finalment, la família reconeix que
la sortida ha anat bé.”

P. Casanovas, J. Magre i M. Lauroba (2010). Llibre blanc de la mediació a Catalunya (pàg.

497).

La mediació en l’àmbit de la salut

La mediació en l’àmbit de la salut se centra en resoldre els problemes i conflictes
que existeixen, dins de l’àmbit sanitari, entre professionals i usuaris o entre els
mateixos professionals.

Pel que fa a l’existència de conflictes entre professionals i usuaris, cal tenir en
compte que, en general, hi ha una clara situació de desequilibri de poder a favor
dels professionals, que, al cap i a la fi, coneixen els procediments d’intervenció
i tenen la capacitat d’imposar el seu punt de vista. Els processos de mediació
serviran, entre altres coses, per posar en contacte les parts en conflicte i permetre
que clarifiquin els seus punts de vista i les seves argumentacions.

En qualsevol tipus de conflicte, però especialment en els de l’àmbit de la salut,
la manca o els defectes de la comunicació, els malentesos o la incapacitat
d’empatitzar amb l’altre són elements causants clau. El procés de mediació pot
ajudar, precisament, a resoldre aquests problemes de comunicació i a apropar
posicions, i per tant resulta una alternativa al recurs judicial.

El Llibre blanc de la mediació a Catalunya recull aquest cas de mediació en
l’àmbit de la salut, sobre un conflicte entre la mare d’un jove ingressat i el personal
sanitari:

“Una mare d’un noi jove ingressat (l’estada del noi es preveu molt llarga) en un centre
sociosanitari reivindica i manifesta reiteradament la desaprovació dels col·laboradors
d’aquesta unitat. La mare amenaça amb (i està disposada a) acudir a un advocat perquè
l’assessori en els seus drets i determini si hi pot haver conseqüències legals per un
comportament indegut i vexatori per part del personal sanitari.



Mediació comunitària 24 La mediació

El motiu pel qual la mare té aquest comportament, d’acord amb el que ella manifesta,
és degut al fet que els col·laboradors no estan prou pel nen i literalment verbalitza “que
si el nen necessita això i allò els professionals han d’estar presents en aquell mateix
instant”. Aquests comportaments i expressions verbals suposen pel col·laborador un
desgast professional i personal, que es transforma sovint en estats d’angoixes i pors. A
més, els professionals aleshores senten que la por els fa actuar de manera diferent respecte
d’altres usuaris o familiars. I això també els angoixa. En aquest cas, els professionals
manifesten que a aquest pacient se li està oferint un bon tracte, fins i tot se li ofereix tot
allò que ni tan sols està establert per normativa. Per exemple, nombre de tovalloles per dia,
etc.”

P. Casanovas, J. Magre i M. Lauroba (2010). Llibre blanc de la mediació a Catalunya (pàg.

573)

Finalment, el conflicte es resol amb el suport a la mare per tal que aquesta sigui
capaç d’expressar exactament la causa del seu neguit (l’accident del seu fill, que
ha provocat l’ingrés al centre sociosanitari, del qual els treballadors no tenen cap
culpa) i amb l’oferiment de recursos socioemocionals per tal d’enfrontar la situació
sense haver de mantenir conductes agressives.

La mediació penal

En la mediació penal l’objectiu és resoldre una situació de conflicte entre una part
que ha resultat víctima i l’altra, que és el victimari. L’objectiu és la reparació de la
víctima, però hi ha altres objectius també molt importants que tenen a veure amb
l’apoderament d’ambdues parts i amb la possibilitat que arribin a una reconciliació
real. La mediació penal és un sistema alternatiu de resolució de conflictes on es
dona importància a les parts enfrontades. Normalment és promoguda per un jutjat
i és dirigida per un equip especialitzat.

La mediació penal no substitueix la sentència, però els acords que s’hi
prenen sí que queden enregistrats o inclosos en aquesta sentència.

Alguns dels avantatges de la mediació penal tenen a veure amb que facilita el
contacte i el diàleg entre les dues parts, i això permet a la víctima expressar el dolor
causat i donar-li protagonisme. Parteix de la base que ha d’existir una voluntat
reparadora per part del causant del dany, ja que permet a l’agressor reconèixer el
mal que ha fet i expressar la seva voluntat de reparació, de tal manera que fomenta
la cultura del diàleg, especialment tenint en compte que la mediació penal pot
iniciar-se en qualsevol moment del procés judicial i que, en determinats casos, pot
arribar a suspendre la pena (però mai a substituir-la) mentre es resol el procés de
mediació (García Fernández, 2014).

En tot cas, cal tenir en compte que no qualsevol procés penal és susceptible de
ser resolt a partir de la mediació. Processos amb violència de gènere o altres
conflictes en els quals hi hagi latent una important asimetria de poder entre víctima
i victimari no són adequats per al recurs de la mediació penal.
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1.1.4 Anàlisi de diferents models de mediació comunitària

La mediació en general, i la mediació comunitària en particular, accepta diverses
modalitats d’intervenció. Si entenem la mediació comunitària com una subdisci-
plina aplicada de la ciència social, hem d’entendre que aquesta no pot produir-se
de qualsevol manera, sinó que ha de complir uns estàndards determinats quant a
l’execució d’aquests procediments de mediació.

Però que hi hagi condicionants per al desenvolupament correcte del procés de
mediació no vol dir que aquest procés hagi de prendre una única direcció. De fet,
hi ha tres models de mediació (Munuera, 2007) que han demostrat la seva validesa
a l’hora de resoldre conflictes de l’àmbit ciutadà i comunitari: el model Harvard
o model tradicional lineal, el model transformador i el model circular narratiu.

Model Harvard o model tradicional lineal

El model tradicional lineal és un model orientat a l’acord assertiu (Hernández
Ramos, 2014) en el qual el mediador tracta de facilitar la interacció entre les dues
parts de tal manera que pugui produir-se l’acord final. És un model basat en el
diàleg on el mediador pren el paper de facilitador d’aquest diàleg. Hi ha quatre
elements que cal tenir en compte:

• Intentar separar les relacions interpersonals que puguin existir del
problema a abordar: cal analitzar el problema sense tenir en compte la
història de relacions entre els individus, així com altres aspectes emocionals.
En general, les percepcions respecte d’un problema són distintes en funció
de les emocions expressades i viscudes, així com de la comunicació existent.
Cal analitzar si les parts en conflicte s’estan comunicant adequadament.

• Definir posicions i interessos: els interessos defineixen la magnitud real
del problema i poden definir-se com la raó per la qual cada part vol assolir
un objectiu determinat. Les posicions són aquests objectius. Normalment,
els interessos tenen més pes que les posicions i han de ser compresos
i acceptats per les parts. Si els interessos poden assolir-se per distintes
vies, les posicions poden ser negociades. Les posicions són normalment
objectives i els interessos poden ser subjectius. És per això que cal intervenir
en els interessos per tal de veure si les posicions (el que es vol aconseguir)
són realment innegociables. Això s’aconsegueix normalment a través de
l’empatia i el diàleg.

• Opcions: el mediador ha de ser capaç de crear (si té delegada aquesta
funció) o fomentar l’aparició de solucions creatives als problemes plantejats.
Les solucions han de centrar-se en els beneficis mutus, sense expressar
judicis de valor i aportant resultats que siguin realistes.

• Criteris objectius: el mediador ha d’establir criteris objectius, indepen-
dents de la voluntat individual de cada part en conflicte. Les parts han de
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ser capaces d’entendre que la solució que es proposa és la millor de les
possibles i que genera més beneficis que pèrdues a ambdues parts.

Model transformador

Aquest model va ser definit per Robert Bush i Joseh Folger (Bush, Folger, 1996).
Parteix de la base que el conflicte té un poder transformador. La mediació com-
pleix, per tant, diverses funcions, entre les quals hi ha l’augment de l’autoestima
de les parts en conflicte, ja que augmenta la percepció d’autoeficàcia. Així, la
mediació té una certa capacitat terapèutica.

La finalitat del model transformador no és tant l’acord entre les parts (que
finalment sí que s’ha de produir), com la modificació de la relació entre aquestes
parts. El model pressuposa que si la relació entre parts prèviament enfrontades es
modifica, el conflicte se solucionarà. L’èxit s’assoleix quan les parts canvien i es
fan millors, de tal manera que se suposa que l’acord al qual han d’arribar aquestes
parts és conseqüència directa d’una nova forma de relacionar-se i d’entendre el
món (Hernández Ramos, 2014).

Hi ha dos conceptes fonamentals en aquest model; sense ells, no hi ha la possibi-
litat que existeixi la transformació que assegura l’èxit del procés de mediació:

• Apoderament: les persones i els col·lectius han de prendre consciència de
la seva vàlua, d’allò que saben fer, de les seves habilitats. Es demana a les
parts que es converteixin en protagonistes de la seva vida.

• Reconeixement de l’altre: alhora que les parts s’apoderen també han de
permetre l’apoderament de l’altre; es reconeix la importància de l’altra part
en conflicte i es reconeix el seu paper legítim en el procés de mediació.

Model circular narratiu

Funciona com a síntesi del model Harvard i el model transformador. El model
circular narratiu de Sara Cobb (Munuera, 2007) es basa en tres aspectes clau:

• En primer lloc en la psicologia del jo i en les potencialitats individuals per
buscar i assolir el canvi. Es tracta d’alliberar les capacitats individuals que
permeten als individus resoldre els seus conflictes.

• En segon lloc en la concepció de l’ésser humà com a membre d’un entramat
de relacions (part d’un sistema) on la comunicació és qui s’encarrega de
cimentar les relacions.

• En tercer lloc en la concepció de la causalitat com a recíproca dins d’un
sistema de relacions socials: no existeixen causes pures ni conseqüències
pures sinó que és possible la retroalimentació d’unes respecte de les altres.

El model circular narratiu no busca únicament l’acord, sinó que té la voluntat
d’apoderar les parts en conflicte, de tal manera que siguin capaces de reconèixer-
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se elles mateixes i de reconèixer l’altre. Com en el model racional, se suposa que
les parts poden estar entestades en les posicions i, per tant, es treballa en l’esforç
que permeti assolir empatia i/o entendre quins són els interessos que condicionen
les posicions de l’altre.

És un model que fa molt d’èmfasi en la construcció dels relats que expliquen la
situació de conflicte i parteix de la base que si una de les parts és capaç d’entendre
les motivacions de l’altra (és capaç de reconèixer el relat de l’altra part com a
legítim) serà molt més senzill acceptar solucions o propostes que incloguin l’altre
com a protagonista o beneficiari.

En el model circular narratiu hi ha quatre processos que haurien de dur-se a terme:

• Un treball d’augment de les diferències, inclús fins a la caricaturització.
S’exageren els punts definidors de les dues parts en conflicte de tal manera
que es marquen amb claredat els punts de sortida.

• Legitimació de les parts: sense aquest treball és impossible la mediació.
Un només accepta negociar amb algú si creu que aquella part que té
enfrontada té dret al que demana. Cada part ha de sentir que té la possibilitat
d’expressar de forma lliure el seu punt de vista i, alhora, cada part ha
d’acceptar que l’altre pugui expressar-se i que allò que diu sigui acceptable.

• Canvi de significat: en aquest punt, el mediador tracta d’incloure (o de
guiar en la inclusió) els punts de vista de les dues parts dins d’un únic relat
que al final hauria de ser acceptat per les dues parts.

• Creació de contextos de treball: és el procés definitiu, ja que les solucions
que han estat acceptades sobre la taula després han de dur-se a terme en el
context real en el qual s’ha produït el conflicte. Suposa el moment en el qual
es verifica si les propostes realitzades eren o no realistes.

1.1.5 Legislació europea, estatal i autonòmica

Hi ha diverses legislacions d’àmbit europeu, autonòmic i estatal que regulen
l’activitat de la mediació. En comentem algunes.

Pel que fa a l’àmbit europeu, és interessant consultar la Directiva 2008/52/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, sobre certs aspectes
de la mediació en assumptes civils i mercantils perquè hi ha una definició dels
conceptes de mediació i de mediador així com de les característiques del procés
de mediació i les recomanacions per introduir aquest procés en la legislació dels
diferents estats membres.

A escala estatal cal considerar la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en
assumptes civils i mercantils, en la qual es genera el marc legislatiu respecte
de la mediació i s’especifica el concepte i l’àmbit de l’aplicació, així com altres
elements rellevants que permeten regular el recurs a la mediació.
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Pel que fa a Catalunya podríem considerar la Llei 15/2009, de 22 de juliol, per a la
mediació en l’àmbit privat; la Llei 22/2010, de 20 de juliol, per al Codi de consum
de Catalunya i la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar a Catalunya.

En general, hi ha la voluntat de generar un cos legislatiu que reguli el procediment
de la mediació així com les característiques del recurs a aquesta, tot i que encara
s’està treballant en la concreció, respecte del marc legislatiu, per als distints àmbits.
Ara bé, almenys pel que fa al nivell autonòmic i per al dret privat, sí que hi ha a
Catalunya un corpus legislatiu que fixa el recurs a la mediació en determinats
casos o que li dona forma, per exemple pel que fa a les condicions per ser inscrit
com a mediador al Centre de Mediació de Dret Privat o respecte a quines són
les característiques que han de complir aquests mediadors. Algunes d’aquestes
legislacions són:

• Llei 25/2010, de 29 de juliol, del Llibre segon del Codi civil de Catalunya,
relatiu a la persona i la família.

• 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.

• Ordre JUS/188/2017, d’1 d’agost, per la qual es creen els Premis ADR
Justícia per a treballs de recerca i iniciatives pràctiques en l’àmbit de la
mediació i altres mitjans de resolució de conflictes i s’aproven les bases que
n’han de regir la concessió.

• Ordre JUS/119/2017, de 14 de juny, per la qual es dona publicitat a la relació
de taxes vigents que gestiona el Departament de Justícia.

• Ordre JUS/245/2014, de 28 de juliol, per la qual s’estableixen els requisits
i les condicions necessàries per a la inscripció en els registres generals del
Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya de les persones que no
posseeixen una formació homologada.

• Ordre JUS/428/2012, de 18 de desembre, per la qual es regulen els con-
tinguts bàsics i el procediment d’homologació de la formació específica en
matèria de mediació en l’àmbit del dret privat.

1.2 El fenomen migratori

Per parlar de fenòmens migratoris, abans s’hauria d’esmentar el fet que l’ésser
humà s’ha fet a si mateix en el viatge, en la recerca i en la migració, ja que una
característica fonamental de la nostra espècie és l’adaptació a la gran majoria de
medis i ambients, i per tant de condicions, que es donen arreu del planeta.

Al llarg de la història de la humanitat, les migracions s’han donat de manera
orgànica i natural, però a partir del segle XX aquesta característica humana es
comença a analitzar com a quelcom susceptible de ser regulat i controlat per part
dels estats i pren el nom de fenomen migratori. L’anomenat fenomen migratori
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no respon a la característica natural humana de migrar, sinó que ve generat per
greus crisis econòmiques produïdes als països d’origen, quan no per la necessitat
de fugir de zones en conflicte o desastres naturals. És la desigualtat entre països la
que provoca migracions massives de persones que, en arribar als països d’acollida,
es troben amb un tipus de regulació que obstaculitza les seves possibilitats de
desenvolupar el nou projecte vital.

Els desplaçaments de persones a gran escala s’han donat des de fa segles dins
les fronteres dels mateixos països, des de territoris rurals cap a les ciutats.
En el context globalitzat, però, les migracions es donen des de països menys
industrialitzats fins als més industrialitzats, i en aquest sentit cal tenir en compte
els lligams colonials que encara fustiguen els països empobrits i els deixen en
una situació de dependència econòmica que en dificulta el desenvolupament i la
millora de les condicions de vida de la població.

Al segle XXI els fenòmens migratoris encara cal llegir-los, com ho fa la teoria
postcolonial, com un fet a gran escala motivat pel que és anomenat sistema món o,
dit d’una altra manera, globalització, on les economies empobrides ho són per la
seva dependència financera de les economies de l’anomenat primer món. Aquesta
dependència, alhora, és fruit del sistema colonial que va imperar al món des del
segle XVI fins entrat el segle XX, i que en certa manera perdura pel que fa a
determinades relacions econòmiques.

Cal, doncs, posar en context les relacions desiguals des del punt de vista econòmic
entre països de tot el món, que generen fluxos de persones que decideixen
abandonar els seus països d’origen a la recerca de millors condicions de vida.

Durant la segona meitat i sobretot les darreres dècades del segle passat, el fenomen
migratori anava creixent i consolidant-se arreu dels països occidentals. A dia
d’avui, però, la realitat ha canviat pel que fa tant al nombre de persones migrades,
com a la realitat d’aquestes i també en referència a l’impacte social, cultural,
polític i econòmic que ha provocat tant en els països acollidors com en els d’origen.

Pel que fa al context espanyol, el nombre de persones migrades va arribar
al seu màxim l’any 2010 i baixa des del 2011 (INE), inclús malgrat els casos
concrets i emergents com els dels desplaçats a causa de guerres al Pròxim
Orient.

Amb el degoteig de fluxos de persones migrades als països industrialitzats, a dia
d’avui ja és una realitat que moltes de les persones que van arribar als diferents
països han esdevingut ciutadans de ple dret, equiparats des del punt de vista legal
amb els autòctons o els procedents d’altres migracions anteriors. Per tant, la
descendència d’aquestes persones ja és natural, nascuda, al país que va acollir els
seus pares. Tot i això, i per circumstàncies econòmiques i respostes reaccionàries
de part d’alguns sectors de la població, moltes persones troben dificultats a l’hora
d’integrar-se en aquests països.

Migrants de segona generació: la desigualtat cronificada

Sobre les persones filles o netes de migrants, anomenades immigrants de segona o tercera
generació, és interessant observar el cas francès, on malgrat portar dècades de polítiques

La migració a Espanya

Espanya, com altres països de la
zona europea havien estat
tradicionalment territoris amb
una alta emigració, en la seva
majoria a països americans, per
causes com els conflictes armats,
les persecucions ideològiques
causades per les dictadures o bé
per les condicions econòmiques.
A partir del creixement
econòmic dels anys noranta i
amb l’entrada a la Unió Europea
i els seus subsidis, Espanya deixa
de ser un país emissor per passar
a ser un país receptor de
persones migrades.
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integradores respecte a la immigració, l’actualitat ensenya les dificultats i els conflictes que
s’originen per una distribució desigual de l’accés als recursos al país.

En el context espanyol, també cal parlar del fenomen de la immigració interior,
aquella que va marxar de zones més empobrides i en gran part agrícoles d’algunes
parts de l’estat cap a unes altres de més industrialitzades. L’encaix d’aquest
fenomen també va ser més o menys conflictiu tant pel que fa a fenòmens culturals
i socials com també, i principalment, per motius de desigualtats econòmiques.
Quant a l’encaix, es poden fer paral·lelismes entre ambdós fenòmens, malgrat
que la immigració interior no suposa un creuament de fronteres o un estatus legal
diferent entre les migrades i les nadiues.

1.2.1 Encaix del fenomen migratori en un món globalitzat

Tots els països industrialitzats i occidentals d’arreu del món es troben amb el repte
d’haver d’encaixar masses de persones provinents de països empobrits o en vies
de desenvolupament que miren de prosperar econòmicament o de trobar seguretat
(alimentària, física, emocional...). Degut principalment a les fallides o recessions
econòmiques d’aquests països receptors, anomenades crisis, la pròpia seguretat o
prosperitat econòmica de les persones que ja hi vivien es considera en perill i, per
tant, es fa més difícil l’encaix de les persones nouvingudes.

Malgrat això, també és un fet que entre les persones migrades hi ha pluralitat de
perfils pel que fa als nínxols de mercat laboral als quals optar. No és el mateix
l’encaix de les persones que venen amb formació, preparació i un nivell adquisitiu
elevat o mitjà, que el de qui ha sortit del seu país d’origen sense formació específica
i un poder adquisitiu baix.

Variables com el fet que en temps de crisi hi hagi més dificultats tant per a
les nouvingudes com per a les autòctones, o el fet que el nivell adquisitiu de
la persona migrada sigui decisiu pel que fa a la seva integració i a les seves
possibilitats, expliquen que gran part de les dificultats en la prosperitat de les
persones nouvingudes sigui per motius econòmics.

Per una altra banda, cal destacar la realitat que explica que és necessària una
quota important de població migrant sostinguda per mitigar els efectes negatius
de l’envelliment de la població en les societats occidentals. El cas català és
especialment paradigmàtic, ja que la baixa taxa de natalitat no garanteix la
continuïtat del sistema de protecció social de part de l’Estat per si mateixa, és
a dir, sense comptar amb la població migrada que decideix viure a aquestes terres.

Pluriculturalitat, multiculturalitat i interculturalitat

Per fer front als canvis socials que provoca el fenomen migratori, sorgeixen
diferents models de resposta dins les comunitats receptores. Cal preguntar-se
pel significat dels diferents models i les seves implicacions en la vida de les
comunitats.
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Les societats són quelcom viu i adaptable i necessàriament canvien
responent a les tendències internacionals i a diferents factors que impliquen
totes les esferes de la vida, des de les formes de família, fins als hàbits més
aviat culturals.

Res roman impassible al pas del temps i al contacte amb realitats diverses i el
fenomen migratori n’és un cas paradigmàtic, ja que implica que gran quantitat de
gent convisqui de manera propera i es generin relacions de tot tipus entre persones
diverses. La integració d’aquesta diversitat és motiu de debat i de l’intent d’establir
models que serveixin per cohesionar i garantir el benestar i la pau social:

• El concepte de pluriculturalitat remet a la idea que les societats actuals a
occident són diverses, és considerar que dues o més cultures diferents poden
viure en un territori i interrelacionar-se tot defensant la igualtat entre elles i
el seu reconeixement. És una noció bàsica de qualsevol estat democràtic i,
per tant, garantista amb els drets humans i la legislació internacional.

Reconèixer la pluriculturalitat de la societat no garanteix que la diversitat cultural
i social, la multitud de formes d’entendre la vida segons origen, classe o religió,
entre d’altres, sigui un fet harmoniós. Els models amb els quals han treballat els
estats per tal de cohesionar i integrar les seves societats provenen d’idees com ara
la multiculturalitat i la interculturalitat:

• La multiculturalitat suposa l’existència de moltes cultures unides a un
espai o territori però no en allò social, per tant no suposa un enriquiment
personal o social ja que no implica contacte social entre cultures. La
multiculturalitat es tradueix en comunitats més o menys diferenciades i més
o menys tancades en què ni les persones autòctones ni les nouvingudes
fan esforços significatius per barrejar-se i compartir coses més enllà de
l’espai. Com que la realitat del multiculturalisme ha sigut de difícil encaix,
quan no de simple tolerància entre persones d’orígens diversos o, en el
pitjor dels casos, de no entesa entre les persones, la tendència és parlar
d’interculturalitat.

• La interculturalitat és la idea que promou la comunicació entre les
diferents cultures, la trobada entre elements i persones de diversos orígens
culturals per contrastar i aprendre mútuament. La interculturalitat parla
d’entesa i acceptació de la diferència, que facilita les relacions entre cultures
per finalment saber integrar-les totes respectant la diversitat i enriquint-se
mútuament.

1.2.2 Població autòctona i estrangera

Segons el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans
(DIEC), cal definir població autòctona com aquella que ha nascut al mateix lloc
on viu, i població estrangera com aquella que prové o és d’un altre país.
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Aquestes definicions no expliquen per si mateixes tota la complexitat que el
fenomen migratori comporta, ja que una persona nascuda i formada aquí pot trobar-
se amb moltes de les dificultats (xenofòbia, discriminació o racisme) amb què es
poden trobar les persones que han arribat fa menys temps, obviant les qüestions
legals més urgents, com pot ser el fet d’aconseguir una posició legalitzada
burocràticament.

Per aquest motiu, és interessant remarcar les consideracions que es puguin fer
sobre l’encaix dels col·lectius de migrants, més enllà de l’estatus d’estranger o
autòcton. L’estranger, des de la desconeixença i en part des de la desconfiança
que suscita allò desconegut, és la figura de l’altre, d’allò que de manera genèrica
cataloguem com a aliè a un nosaltres.

Els estats democràtics i de dret recullen en les seves lleis mesures de protecció
contra el racisme i la xenofòbia i la societat, en general, és tolerant i comprensiva
amb el fenomen migratori. També és cert que fenòmens com el racisme i la
xenofòbia també estan presents en sectors de la població, i fins i tot en aparells
de l’Estat, com demostren any rere any els informes d’institucions o entitats com
SOS Racisme.

Quant a l’actualitat, és remarcable el creixement a l’Estat espanyol i Europa, com
també als Estats Units, de moviments reaccionaris de l’espectre de la ideologia
més conservadora i de dretes que mantenen discursos que, tot i que se signifiquen
en contra de l’anomenada immigració il·legal, amaguen un rerefons racista que
posa en conflicte la convivència de les persones de diferents orígens en un mateix
territori.

L’encaix entre persones autòctones i estrangeres no suposa en el dia a dia de
la majoria de persones cap tipus de problema, si bé en molts casos, i seguint
l’explicació multiculturalista, molta gent no s’interrelaciona amb persones d’altres
comunitats que no siguin la seva, malgrat viure sovint en situacions de veïnatge o
compartint molts dels espais quotidians. També, tal com remarquen molts estudis
socials, cal dir que el grau d’aïllament i d’individualisme de moltes persones
autòctones en les societats occidentals fa que els lligams intercomunitaris siguin
cada cop més febles i que es donin molts casos de desconeixença entre les persones
del mateix barri o entre el veïnatge.

En conjunt, aquesta pujada de l’extrema dreta, petits sectors de la població
obertament racistes, juntament amb altres elements dintre de les institucions dels
aparells de l’estat i el grau d’aïllament personal que es pateix en les societats
occidentals, fan que moltes de les persones migrades no tinguin una integració
ràpida i pròspera en el si d’aquestes societats. Si a això s’hi sumen les recessions
econòmiques, en què la situació financera de moltes famílies s’ha vist afectada i
precaritzada, els col·lectius més vulnerables, com per exemple els nouvinguts, es
poden veure en situacions complexes i en la necessitat de rebre ajuda, de la mateixa
forma que les persones autòctones, que han vist decaure el seu nivell adquisitiu.
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Està demostrat que en contextos de crisi afloren els conflictes socials
de tota mena. Quan davallen les condicions econòmiques de la majoria,
es donen més els episodis de competència entre persones i col·lectius per
accedir als serveis, prestacions o ofertes laborals i, per tant, les situacions de
crisi són moments perillosos per a la convivència.

Existeixen, però, mecanismes aglutinadors, sempre des de la vessant de l’educació,
que fan que es normalitzi la diversitat i el reconeixement entre persones de
diferents orígens. L’espai per excel·lència és l’escola, on conviuen i es relacionen
els nens i nenes que viuen en un mateix territori, ja que l’escolarització és
obligatòria fins als setze anys. L’espai de confluència que suposa l’escola és el
millor sistema per garantir la igualtat i el coneixement i reconeixement de realitats
diverses.

Diversitat, integració i homogeneïtzació

La diversitat és un valor acceptable i desitjable per a la gran majoria de persones
i una de les paraules més esmentades del segle XXI a les societats occidentals.
La diversitat que es viu als carrers, als mitjans i a les ofertes culturals, d’oci i de
consum és entesa de forma positiva si segueix uns cànons que no pertorbin el que
es considera propi de les societats i no entri en conflicte amb els valors tradicionals
que parts de la societat puguin veure en perill. Per tant, cal certa homogeneïtzació
que respecti les diferències entre cultures i maneres de fer, però que segueixi de
manera raonable en la norma social imperant i local.

La voluntat de ser integrat dilueix aquesta diversitat en molts casos; en
d’altres es generen noves formes culturals barrejades, i en d’altres es donen
moviments reaccionaris de defensa d’uns valors, usos i cultures propis que
s’articulen com poden, moltes vegades al marge de la societat majoritària.

La labor didàctica dels organismes estatals va sempre a favor de la diversitat
en la majoria de ciutats industrials cosmopolites, afavorint un clima de respecte
i tolerància a favor d’aquesta diversitat. Les iniciatives que es porten a terme
en aquest sentit van en la línia de posar en valor el respecte per les diferències
alhora que es vetlla per la igualtat, procurant garantir certa homogeneïtzació que
es fa palesa des de l’escola. La finalitat que persegueixen les administracions
és mostrar els territoris, les ciutats, com a models d’integració de les diferents
comunitats culturals que hi conviuen.

1.2.3 Minories ètniques a les societats plurals

Un determinat grup ha de tenir una sèrie de característiques per ser considerat
grup ètnic (Barth, 1976):
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• Autoperpetrar-se biològicament

• Compartir uns valors culturals fonamentals

• Crear un camp propi de comunicació i interacció

• La pertinença al grup és identificable com a tal pels altres.

Segons aquesta definició de grup ètnic, trobem que no necessàriament totes les
minories ètniques, almenys pel que fa a les societats complexes, són fruit de fluxos
migratoris actuals o recents. Com a minoria ètnica s’entén un grup de persones
amb una cultura comuna, amb les característiques esmentades, que comparteix
un territori determinat amb una altra cultura que és majoritària. El tret principal
que permet identificar un grup com a minoria ètnica és fonamentalment de tipus
cultural.

En la coexistència de grups culturals on un és majoritari es dona, gairebé
sempre, la subordinació del minoritari al majoritari, i el grup dominant
acostuma a tenir una actitud de prejudici en veure la seva hegemonia
qüestionada, que pot traduir-se en discriminació.

Aquesta situació pot donar lloc a autoexclusions del grup minoritari que ajuden
a mantenir aquesta discriminació. Les diferències que es perceben entre grups
majoritaris i minoritaris acostumen a ser tan subjectives com objectives, però és
totalment rellevant el sentiment de pertinença a un dels grups per definir aquesta
condició. Els criteris que designen la pertinença a un grup o altre poden ser
l’aparença física, l’origen comú a un altre territori, la llengua, la cultura o un
estil de vida significativament diferent del majoritari; els seus membres poden
pertànyer a diferents classes socials i tenen consciència d’existir com a grup.

Tant el concepte de minoria ètnica com les seves particularitats estan protegits
per lleis contra la discriminació a la majoria d’estats. S’entén la necessitat de
formular lleis que garanteixin l’existència i per tant la particularitat dels diferents
grups ètnics, ja que es pren en consideració el fet que la part majoritària subordini
la minoritària i que aquesta es trobi en desavantatge i amb menys accessos a la
prosperitat respecte al grup majoritari.

En algunes societats s’ha optat per l’assumpció de quotes pel que fa a l’accés a
serveis o funcions de les persones. D’això se’n diu discriminació positiva. Aques-
tes quotes tracten d’igualar en funció dels percentatges de persones pertanyents a
les diferents condicions (ètnies o grups socials) perquè les representacions de tots
els grups siguin equitatives, per exemple en llocs de feina que depenguin de les
administracions.

El poble gitano, un cas de minoria ètnica

Un cas de minoria ètnica que ha conviscut durant molts segles en les societats occidentals
(la majoria d’Europa, encara que també a Amèrica degut a les migracions des d’Europa)
és la del poble rom, a Espanya anomenat també poble gitano, que malgrat conviure de
manera minoritària han mantingut viva gran part de la seva identitat com a poble. Aquest
grup conserva una identitat pròpia i ha sofert discriminació de manera històrica, per part
dels grups majoritaris, a la gran part dels territoris on ha viscut.
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1.2.4 Valors culturals dels principals col·lectius socials

Els valors culturals són aquells que representen un conjunt de creences, llengües,
costums, tradicions i relacions que identifiquen una societat o grup de persones.
Són per tant el que els configura i els fa diferents i exclusius de cada grup. Aquests
valors estableixen una identitat cultural, els seus hàbits, actituds i característiques
socials. Per aquests motius es poden diferenciar entre les diverses comunitats, tot
i que existeixen una sèrie de valors humans i socials compartits.

A l’hora de conviure en un mateix territori, les identitats i els valors culturals
de cada grup s’evidencien per la seva diferenciació de la resta de grups en
la quotidianitat de l’ús de l’espai, en la celebració de festes tradicionals de
cultures o religions diferents de les autòctones, o fins i tot en les pautes de
consum dels ciutadans. Això pot generar o no conflictes, en funció de la pròpia
ordenació i estructuració dels espais, de la mateixa manera que en els conflictes
intergeneracionals sobre l’ús dels espais.

El pes que tenen les minories ètniques dins de la societat ve donat tant per l’òbvia qüestió
numèrica, en proporció amb els habitants autòctons, com en l’ús tradicional del que és
comú, del carrer i la idiosincràsia pròpia de la cultura i la relació amb la quotidianitat. No és
el mateix la celebració del carnestoltes o una festa laica que implica música i diversió, que
celebracions més aviat litúrgiques i solemnes com pot ser la Setmana Santa, especialment
a determinats llocs. De la mateixa manera, no és el mateix la festa de la fi del ramadà que
la celebració de l’Any Nou xinès o el Holi dels hindús, ja que no impliquen l’assumpció de
la festa de manera generalitzada ni la presència al carrer és tan notòria.

Per parlar de valors culturals dels col·lectius s’haurien de fer dos esments:

• La pertinença a un col·lectiu és quelcom que té a veure tant amb l’auto-
consciència dels individus i la voluntat de pertànyer, com amb la imatge feta
des de fora dels grups sobre els individus que comparteixen algunes de les
característiques que es pressuposen al conjunt del grup.

• En una minoria ètnica, en la barreja amb la resta de grups, la integració en
la societat fa que els valors que li són propis puguin arribar a canviar o,
si més no, a configurar-se en funció de la realitat territorial que li toca viure.
Davant d’aquest fet, hi ha sectors o individus més predisposats al canvi i n’hi
ha que ho estan menys, és a dir, hi ha sectors més tradicionalistes i sectors
que ho són menys.

1.3 El servei de mediació

Per tal de dur a terme processos de mediació comunitària que aconsegueixin
assolir els objectius amb èxit, s’hauran de tenir en compte aspectes metodològics
i organitzatius com ara les vies d’accés al servei, la delimitació dels conflictes
susceptibles de mediació, les característiques de l’espai on tindran lloc les accions
o el perfil dels professionals de la mediació. A més a més, caldrà gestionar la

Cap col·lectiu humà és tan
estrictament homogeni que
tots els membres
comparteixin de la mateixa
manera els mateixos valors
o, inclús compartint-los, es
comportin d’una manera
conseqüent amb aquests.
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interrelació del servei amb la resta d’agents socials i dissenyar el treballar en
xarxa i comunitari. Aquestes qüestions seran determinants a l’hora d’assegurar
la sostenibilitat de les actuacions del servei i la seva repercussió a les comunitats
on es porten a terme.

1.3.1 La planificació del servei de mediació

Tot procés relacionat amb la intervenció social ha de ser planificat i ha de respondre
a l’assoliment d’uns objectius formulats a partir de l’anàlisi de la realitat. L’objecte
final de la mediació és aportar eines de la cultura de pau per tal d’afavorir la
convivència en la base del respecte i la solidaritat. Aconseguir-ho no dependrà
només d’accions puntuals i aïllades; tota bona pràctica en matèria social ha d’estar
programada i consensuada pels agents responsables de la intervenció per tal que
les propostes vagin encaminades a transformar la societat de manera significativa.

Accés

Accedir al servei de mediació vol dir apostar per una eina de resolució de conflictes
basada en el diàleg constructiu i el respecte mutu amb l’acompanyament d’un
professional format específicament en la gestió de conflictes que serà en tot
moment imparcial.

L’accés al servei de mediació es pot efectuar a través de la demanda directa de les
persones en conflicte o bé a través dels professionals d’altres serveis amb els quals
les persones implicades hagin estat prèviament en contacte:

• Demanda de les persones implicades: les persones implicades en un
conflicte es posen en contacte amb algun dels recursos del territori o bé
acudeixen directament al servei de mediació. Ambdues parts hi han d’estar
interessades i mostrar la seva conformitat amb iniciar el procés.

• Derivacions externes al servei: les derivacions al servei de mediació es fan
a través d’un circuit establert que estipula l’ordre en què s’ha de coordinar
el procés (Salvador Puntes i Maria Munné 2005).

Quan el professional d’un servei (serveis socials, entitats, jutjats, etc.) detecta un
possible conflicte susceptible de mediació o bé n’ha rebut la demanda explícita,
cal que se segueixin els passos següents:

1. El primer que farà és contactar amb el servei de mediació comunitària
per tal d’avaluar la viabilitat i dissenyar conjuntament l’estratègia per a la
derivació.

2. En segon lloc, el professional del servei posa en contacte les parts amb el
servei de mediació.
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3. Tot seguit, el servei de mediació posa en coneixement del professional que
ha efectuat la derivació si el contacte s’ha fet efectiu.

4. Finalment, el servei de mediació posa en coneixement del servei que ha deri-
vat el resultat de la mediació, sempre segons el principi de confidencialitat.

En arribar la demanda de mediació, bé sigui a petició de les persones en conflicte
o bé a través de derivació des d’altres recursos comunitaris, el primer que s’ha de
considerar és si es donen les condicions necessàries per poder iniciar el procés.

No tots els conflictes poden ser atesos al servei de mediació comunitària.

Conflictes no susceptibles de mediació

Com a norma general, es pot dir que es podrà iniciar el procés de mediació
en aquells conflictes on les persones implicades puguin fer-se responsables i
comptin de l’autonomia necessària per prendre decisions, i en els casos on altres
alternatives d’actuació no poden arribar a donar una resposta del tot favorable per
a la resolució del conflicte.

Alguns conflictes que no són susceptibles de mediació són els següents:

• Si hi cap la possibilitat que s’hagi incomplert una normativa preestablerta.

• Si una de les parts no està d’acord a iniciar el procés de mediació.

• Si hi ha pendents vies judicials no resoltes.

• Si hi ha violència de gènere.

• Si alguna de les persones en conflicte pateix qualsevol tipus de problema
de salut mental greu o té declarada una incapacitat. En aquests casos, hi
podria participar si el conflicte té a veure amb aspectes lleus de convivència
i queda estipulat que la persona disposa de prou autonomia.

• Si els tutors legals d’un menor implicat no han donat el consentiment per a
la seva participació en la mediació.

• Si les creences i valors d’alguna de les parts anul·len l’autonomia individual.

• Si les persones implicades en el conflicte pretenen amb la mediació culpabi-
litzar una de les parts. La mediació comunitària no pot desenvolupar-se amb
èxit si l’escenari de confrontació es basa en termes de raons i culpabilitat,
sinó que ha de comptar amb la voluntat de les parts d’arribar a acords que
tinguin en compte els interessos d’ambdues parts.

• Si l’ajuntament és una de les parts en conflicte (en el cas dels serveis de
mediació municipal).

Tipologia de conflictes que es poden donar en una comunitat i que poden tractar
els serveis de mediació (S. Puntes i M. Munné, 2005):
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• Conflictes de proximitat veïnal: mediambientals, relacionats amb la
utilització de l’espai públic, causats per l’incompliment de les ordenances
de civisme, conflictes en comunitats de veïns.

• Conflictes familiars: intergeneracionals, de germans, d’herència.

• Conflictes mixtos: absentisme escolar, relacionats amb persones grans,
provocats per l’exclusió social, sanitaris, penals.

S’ha de tenir en consideració el fet que establir una tipologia tancada que delimiti
els àmbits d’actuació no és una tasca fàcil, perquè gran part dels conflictes que
tenen lloc en una comunitat podrien ser abordats des d’altres especialitats de la
mediació, com ara la mediació familiar, l’escolar o la familiar. Serà una de les
tasques dels professionals que treballen en xarxa decidir des de quin servei es
dona resposta al cas.

Supervisió

És recomanable que el servei de mediació compti amb una supervisió tècnica,
encarregada de donar suport a l’equip de mediadors i coordinant les seves
actuacions.

Aquesta supervisió es pot dur a terme en reunions periòdiques on s’avalua el
desenvolupament del procés, es programen les sessions de mediació de cada cas i
les tècniques que convé utilitzar i la necessitat de fer sessions particulars amb les
parts per separat. A més a més, també es realitza el seguiment del treball en xarxa
amb altres serveis.

Titularitat

Els serveis de mediació comunitària han de ser de gestió pública i d’accés universal
per tal de garantir l’accés gratuït de tota la població. Per tant, la coordinació del
servei es farà des de les administracions públiques.

En la gran majoria dels casos, són els ajuntaments els responsables de gestionar
els espais destinats a la mediació, així com l’equip de professionals. La depen-
dència orgànica pot estar vinculada a l’Àrea de Participació Ciutadana i Atenció
Ciutadana, als Serveis Socials, Drets Civils o seguretat o als districtes, en funció
de l’organització de cada territori. En casos puntuals, el servei pot estar gestionat
per una empresa subcontractada aliena a l’Ajuntament. Si es dona aquest model
de gestió, de tota manera s’haurà de dur a terme una supervisió.

Mitjans de suport

El servei de mediació ha disposar d’una sèrie de documents que permetin sistema-
titzar les accions que es duen a terme i deixar constància dels casos.

La documentació principal és la següent:
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• Fitxa de registre del cas

• Model d’entrevista

• Acord per fer la mediació

• Document d’acord final o parcial

• Document per a la derivació a altres serveis

• Memòria anual del servei

1.3.2 Espais de trobada

El procés de mediació ha de tenir lloc en un espai amb unes condicions determi-
nades perquè la persona mediadora i les parts puguin reunir-se amb la periodicitat
acordada i que sigui facilitador de la comunicació.

El primer que ha d’assegurar l’espai és que la seva ubicació sigui accessible, és a
dir, que el seu ús no impliqui un desplaçament massa llarg, que es trobi en zones
vulnerables per tal de facilitar al màxim l’accés als usuaris amb més dificultats,
i que s’hagin reduït el màxim possible les barreres arquitectòniques que puguin
suposar un impediment per a persones amb diversitat funcional. A més, l’espai
haurà d’assegurar principalment la facilitació de la comunicació i la neutralitat.

Aquests espais de trobada poden ser de dues menes:

• Servei d’ubicació fixa: pot estar ubicat en una oficina d’atenció al ciutadà
o un altre equipament d’ús de tota la població. L’ideal seria que l’espai
disposés d’una sala d’espera, un espai de treball per als mediadors o
mediadores i una sala amb cabuda per a un mínim de sis persones. La
insonorització de l’espai és molt important per tal de poder assegurar la
confidencialitat.

• Servei itinerant: en el cas de territoris on no es disposa d’un servei de
mediació municipal propi, els professionals encarregats de la mediació es
desplacen a qualsevol ens local que ho requereixi. L’objectiu del recurs és
el mateix que el d’un servei que tingui la seva oficina ubicada en un espai
de manera permanent: facilitar la resolució de conflictes a través del diàleg
i l’escolta activa per arribar a punts d’acord i compromís mutu, així com
fer prevenció de conflictes a partir de sessions de difusió sobre la cultura de
pau adreçades a diferents col·lectius.

Característiques dels espais de trobada

L’espai físic on tindrà lloc la mediació en un conflicte té una importància cabdal
en l’assoliment dels objectius desitjats. Les característiques de l’espai, allò que
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transmet a les persones que l’habiten, com se senten, a què els recorda, etc., afecten
la manera en què hom es disposa a relacionar-se.

De la mateixa manera que un espai pot motivar la creativitat o relaxar-nos (pensem
en l’habitació on estudiem o la llum i la decoració de les classes a les escoles),
també pot predisposar a l’excitació o la fatiga i, per tant, afectar la nostra manera
de relacionar-nos. Si en un espai determinat hi ha una música que no ens agrada,
segur que el nostre humor variarà i no podrem concentrar-nos o expressar-nos de
forma calmada.

Exemple de la influència de les característiques dels espais en la comunicació

La disposició dels llocs que ocupen les persones en un mateix espai acostuma a definir els
seus rols, la qual cosa afecta directament la comunicació. Per exemple, si hi ha un lloc que
destaca per sobre dels altres, com en el cas de la capçalera d’una taula rectangular que
atrau l’atenció en la seva direcció, la persona que l’ocupa pot prendre un paper protagonista.
Si la disposició a l’hora de seure és en un format a banda i banda de la taula o al costat, hem
de tenir present que les posicions físiques dels participants acostumen a correspondre amb
les postures que adoptaran en la interacció verbal. És preferible l’ús d’una taula circular, ja
que facilita que s’igualin les posicions tot i que en els casos on les persones participants
tenen personalitats fortes pot portar a discussions caòtiques.

Com es pot veure, tenir cura de l’elecció del mobiliari té una influència directa
en les actituds que adoptem. Un altre aspecte a considerar són les cadires; malgrat
que pugui semblar un detall sense importància, el fet de disposar de cadires
confortables, totes iguals, transmet sensació d’equitat.

La sala no hauria d’estar massa carregada d’objectes decoratius, però, si n’hi ha,
cal assegurar-se que aportin significats positius i d’imparcialitat.

La persona mediadora haurà de preparar de la manera més acurada possible
l’espai on es desenvoluparà el procés de mediació per tal d’eliminar les
barreres físiques que hi pugui trobar. Tenir cura d’un espai que faciliti una
comunicació fluida en molts casos determinarà el bon desenvolupament de
la mediació.

Una forma eficaç per començar a valorar l’espai és identificar la influència sobre
el mateix mediador, per després intentar determinar quins aspectes podrien ser
positius o negatius per a les persones en conflicte.

Tanmateix, s’ha de fer èmfasi en la idea que, si bé la persona mediadora ha de
procurar que l’espai físic sigui facilitador de la comunicació i el diàleg, serà la
seva actuació, amb la seva actitud i les seves habilitats comunicatives les que
generaran l’espai psicològic ideal per poder treballar amb les persones en conflicte.
És a dir, que malgrat disposar de l’espai perfecte, amb les condicions ambientals
garantides i el mobiliari idoni, si el mediador o mediadora té dificultats a l’hora
d’empatitzar amb alguna de les parts, es posiciona de manera inconscient a favor
d’alguna d’elles o bloqueja la comunicació prenent massa protagonisme, el procés
no es desenvoluparà de manera positiva.
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Les tres C de l’espai de trobada

Atendre la disposició i les característiques de l’espai implica adequar-lo consci-
entment per tal que esdevingui un ambient facilitador, és a dir, que sigui còmode.
A més, cal tenir en compte la mesura en que l’espai permet dissipar la desigual
distribució del poder, dels discursos i el protagonisme, fet que ens assegura que la
comunicació es donarà de manera justa i igualitària. Finalment, ha de ser un espai
on establir la connexió personal positiva amb les parts i entre elles, necessària
per al desenvolupament de les sessions en un ambient de confiança i seguretat.
Parlem de les tres C de l’espai de trobada: comoditat, comunicació i connexió
(Díez, 2014).

Comoditat

Les persones, quan ens sentim còmodes, ens predisposem millor per a la interacció,
a expressar-nos i compartir allò que ens agrada o ens neguiteja. Realment no
existeix un manual reglamentari que especifiqui de manera formal quines han
de ser les característiques de l’espai de mediació, però sí que cal destacar la
influència que aquest té sobre els individus. La persona mediadora haurà de
prendre consciència de la importància de disposar d’espais que, en primer terme,
li resultin còmodes a ella mateixa per poder després oferir-los com a escenaris que
facilitin la comunicació i siguin òptims per a la resolució de conflictes.

Hi ha diferents aspectes que determinen la comoditat d’un espai:

• La llum: els llocs tancats i foscos obstaculitzen la comunicació. En canvi,
la llum natural neutralitza l’espai, ens relaxa i predisposa a l’obertura. Si
no és possible disposar d’un espai amb llum natural, sempre és millor triar
un focus suau i no la llum freda dels fluorescents, que provoca cansament i
tensió.

• Les olors i les textures: rebem estímuls a través de tots els nostres sentits i,
tot i que no siguem conscients constantment de la quantitat d’informació que
ens arriba, la realitat és que tot el que percebem afecta el nostre estat d’ànim
i per tant la interacció amb els altres. Potser podrà resultar difícil trobar
espais condicionats al gust de tothom a tots els nivells, però assegurar-nos
que a l’espai no hi ha olors desagradables i ventilar-lo bé abans de rebre les
persones participants és primordial per aconseguir que se sentin còmodes i
no tinguin el desig d’enllestir la sessió ràpidament.

• La temperatura: perquè un espai sigui confortable, la temperatura ha de ser
l’adequada. Si sentim fred excessiu o massa calor no podem concentrar-
nos ni mantenir l’atenció; si volem aconseguir que les persones estiguin
disteses, s’escoltin i puguin arribar-se a entendre haurem de vetllar perquè
la temperatura sigui la correcta per a tothom. La persona mediadora, abans
de començar la sessió pot preguntar als participant si es troben a gust a
l’espai o si prefereixen que s’obri la finestra o s’apugi la calefacció. Aquestes
converses inicials poden ajudar a crear un clima de confort on les parts se
sentin reconegudes abans d’iniciar la sessió.
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• El soroll: el soroll és una de les barreres físiques que més poden obstaculit-
zar la comunicació. Si els missatges es fan difícils de fer arribar a causa d’un
soroll excessiu (provinent del carrer, de la sala del costat, etc.) la interrelació
pateix interferències i això produeix esgotament i pèrdua d’interès.

Comunicació

La persona mediadora ha d’aconseguir que l’espai faciliti que la comunicació sigui
fluida i es pugui anar transformant de competitiva en col·laborativa. L’espai és
determinant per generar una interrelació positiva i per tant el diàleg constructiu,
necessari per arribar a l’entesa entre les parts.

Una vegada eliminades les barreres físiques i predisposats els detalls que facin
propícia la comunicació, han de posar-se en marxa les habilitats de la persona
mediadora per generar l’espai psicològic que convidi a dialogar des de l’empatia
i la comprensió de l’altre.

Connexió

Es refereix a la connexió personal que la persona mediadora hauria d’establir amb
les persones en conflicte. Aquesta capacitat de connexió no es pot aprendre des de
la teoria sinó que té a veure amb les habilitats pròpies del mediador o mediadora
per generar espais de trobada basats en la solidaritat i el respecte mutu. L’espai
físic pot contribuir en gran mesura a aconseguir l’ambient necessari per arribar
a acords si ambdues parts el senten com a imparcial i poden indentificar-s’hi
d’alguna manera. L’avantatge de prendre consciència de les possibilitats i els
límits de l’espai és que permet a la persona mediadora dissenyar les condicions
òptimes, triant i modificant aquells aspectes que facilitin les activitats bàsiques
implicades en la comunicació (pensar, sentir, parlar i fer) de manera que es vegin
influïdes de manera positiva, i així aconseguir generar canvis constructius.

1.3.3 Usos del temps

Durant les sessions de mediació la persona mediadora haurà de fer una gestió del
temps que asseguri la igualtat de condicions i així evitar el desequilibri en les
intervencions de les parts. Aconseguir que el diàleg sigui equilibrat facilitarà
la capacitat d’escolta activa i comprensió, indispensables per poder arribar a
proposar alternatives i acords que permetin resoldre el conflicte.

Les sessions acordades per realitzar el procés tenen un temps limitat (acostumen
a durar entre una hora i una hora trenta) i han de ser productives, en el sentit
que s’han d’evitar les escalades de violència o les intervencions repetitives que
giren entorn a un mateix contingut. A continuació es detallen alguns aspectes que
afavoreixen una gestió del temps beneficiosa:

• La claredat: la persona mediadora iniciarà les sessions expressant-se
amb la màxima claredat possible, donant les indicacions necessàries per
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començar a escoltar els relats dels participants. Pot fer una introducció
donant la informació que té en forma de feedback del que ha passat, sense
judicis de valor i sempre amb imparcialitat. Aquest inici per part del
mediador ajuda a que les parts adoptin un registre similar, amb un to calmat
i amb la concentració posada en allò important. Es tracta de potenciar al
màxim la productivitat del diàleg.

• L’equanimitat: si en qualsevol conversa pot passar que algú monopolitzi
l’espai de diàleg fent intervencions massa llargues, en mediació la necessitat
de minimitzar aquet fet és cabdal si el que es vol és aconseguir que totes les
persones participants tinguin les mateixes oportunitats de donar els seus
punts de vista. Per tant, qui facilita la mediació haurà de moderar els torns
de paraula vetllant perquè tothom tingui aproximadament el mateix temps
per parlar.

• Tenir clares les normes i condicions: fer una breu explicació de quines
són les normes durant la sessió i assegurar-se que tothom les accepta i les
comprèn facilita el seu compliment durant el desenvolupament. No es tracta
de carregar de normes rígides, però sí aclarir certs aspectes que afavoreixin
l’operativitat de les sessions com ara el respecte pels torns de paraula, el
compromís de les parts en no utilitzar expressions pròpies de la comunicació
violenta, la legitimitat de la persona mediadora per finalitzar o reconduir un
conversa si ho creu adient, etc.

• L’autoritat del mediador: ha de quedar clara des d’un bon començament
l’autoritat del mediador o la mediadora per tal que durant les sessions pugui
assignar torns de paraula o marcar el final d’una intervenció. Aquesta és
una autoritat que les persones en conflicte donen al mediador gràcies a
que aquest demostra imparcialitat, compromís, respecte, responsabilitat, etc.
Sempre mantenint el seu rol i deixant el protagonisme a les persones en
conflicte.

• La preparació de la sessió: el mediador haurà de preparar prèviament un
guió del desenvolupament de les sessions de manera que permeti no perdre
el fil i anar arribant als punts clau per iniciar una comunicació col·laborativa.
Si durant la sessió està previst realitzar alguna dinàmica de grups o tècnica
específica, el temps d’aquesta haurà d’estar especificat.

• La delimitació de la durada de les sessions: la durada de les sessions no
pot ser indeterminada i el mediador és el responsable de vetllar perquè
es compleixi l’horari, tot i que les parts s’han de comprometre també a
respectar-lo. Tanmateix la durada de les sessions ha de ser relativament
flexible i permetre continuar un temps raonable si el diàleg està sent fructífer
i el mediador ho considera adient.

• Evitar interrupcions: les interrupcions durant una discussió generen
sensació de frustració i impotència i per tant actituds violentes. El mediador
ha de mostrar amb les seves intervencions que es tracta d’un espai de
respecte mutu i això implica per sobre de tot escoltar-se.
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1.3.4 Gestió i coordinació interna del servei i amb altres
professionals

Els serveis de mediació comunitària han d’estar en permanent contacte amb els
diferents serveis que intervenen en la comunitat. Això es correspon amb una
metodologia de treball en xarxa a partir de la qual tots els agents que formen
part de l’engranatge comunitari es coordinen per tal de compartir informació
sobre les possibles problemàtiques i necessitats que puguin aparèixer en el
territori. D’aquesta manera s’intenta donar respostes coherents, aportant diferents
alternatives a una mateixa situació però de manera integral i no fragmentada.

En el treball comunitari el treball en xarxa és primordial per tal de
rendibilitzar els esforços i els recursos i no donar respostes contradictòries
que puguin agreujar els conflictes o deixar passar oportunitats de crear
escenaris més enriquidors d’entesa i respecte mutu.

Per fer-ho la mediació s’ocupa d’obrir espais de trobada multidisciplinaris entre
els diferents professionals de la comunitat, on es puguin intercanviar experiències
i punts de vista sobre les problemàtiques i els possibles potencials de la comunitat.

Exemple de treball multidisciplinari

En un barri hi ha queixes per part de veïns i veïnes perquè un grup de joves fa temps
que està ocasionant molèsties a altes hores de la nit en un punt del carrer (música alta,
xivarri, soroll de les motos, etc.). Han fet diverses trucades a la policia i han presentat
denúncies però el conflicte persisteix ja que quan es presenten les forces de seguretat els
joves marxen però tornen al dia següent. En l’espai comunitari que reuneix educadors de
carrer, monitors del casal de joves, policia local, serveis socials, institut i mediadors, es
detecta que en el grup de joves en qüestió hi ha casos d’absentisme escolar, atur i greus
problemàtiques familiars. A més a més el fet de no estar vinculats als recursos socials que
el barri ofereix fa que no se’ls hagin pogut oferir alternatives de formació o d’oci saludable.
Es tracta el conflicte abordant-lo no només des de l’acció punitiva i dissuasiva que pugui
dur a terme la policia sinó treballant amb els joves de manera individual i grupal. Per tant, la
mediació servirà no només per resoldre el conflicte de convivència sinó també per generar
canvis en els discursos negatius que els adults tenen sobre els joves i per donar resposta,
des dels diferents serveis a les demandes dels joves.

A més a més, el treball en xarxa permet aprofundir en l’anàlisi de les causes
que poden estar generant una determinada problemàtica i anar a l’arrel dels
problemes. Donar solucions parcials sovint cronifica situacions desagradables i
el que busquem es generar canvis significatius en el camí cap a la transformació
social, on la convivència estigui basada en relacions justes i igualitàries, lliures
de prejudicis i violència, de l’aïllament i l’exclusió. Ajudar a enfortir els lligams
entre la població d’una comunitat obre les oportunitats al suport mutu, l’entesa i
la solidaritat.

El servei de mediació, per tant, s’haurà d’interrelacionar i coordinar amb els
següents serveis tant si són de titularitat municipal com si no (Puntes i Munné,
2005):
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• Serveis socials

• Serveis educatius formals i no formals: escoles, instituts, esplais, casals de
joves, oficines d’informació juvenil...

• Equipaments culturals: ateneus, centres cívics, biblioteques...

• Entitats i associacions públiques i privades: punt de la dona, associacions
de veïns, associacions culturals, associacions de comerciants.

• Seguretat ciutadana: policia local, mossos d’esquadra, etc.

• Oficines d’atenció al ciutadà.

• Serveis de salut: CAP, oficines de salut jove, etc.

• Jutjats.

• Empreses.

1.3.5 Funcions i tasques dels mediadors

Els professionals de la mediació són principalment facilitadors de la comunicació
que a partir d’escoltar de manera imparcial les parts implicades i respectant la
voluntarietat i la confidencialitat, afavoreixen el diàleg constructiu. En cap cas el
professional de la mediació ha d’actuar com a jutge ni prendre el protagonisme
durant el procés, sinó que ha de crear un espai propici i estimular les persones en
conflicte perquè adoptin el grau de compromís i de responsabilitat necessaris per
trobar acords satisfactoris per a ambdues parts.

Les actuacions dels professionals de la mediació han de respondre al rigor que
requereix tota intervenció social, per això és important que la persona mediadora
tingui certes competències específiques per al desenvolupament de les seves
funcions i, per tant, haurà de participar a formacions especialitzades en l’àmbit.

Les funcions que haurà de dur a terme el mediador es poden diferenciar en
dos grans blocs: d’una banda, les que tenen a veure amb les tasques de gestió,
coordinació i planificació de tot el procés i, de l’altra, les que són pròpies del
treball directe amb els usuaris durant les sessions, que fan referència a les habilitats
i competències transversals per a la gestió de conflictes.

Funcions de gestió relatives al procés de mediació

Les funcions de la persona mediadora no es limiten únicament a les seves
actuacions durant les sessions amb les parts implicades, sinó que abasten aquelles
relatives al contacte i la interrelació amb el context on intervindrà a més de les
gestions que haurà de realitzar durant tot el procés de mediació. Aquestes funcions
són les següents:
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• Realització d’accions de difusió i formació arreu del territori.

• Contacte i treball en xarxa amb els altres serveis de la comunitat.

• Programació i anàlisi de les accions realitzades .

• Organització del procés de mediació.

• Formalització del tancament de la resolució del conflicte.

• Actualització de la documentació.

• Seguiment de les actuacions ja tancades.

• Planificació de les sessions.

• Selecció de les tècniques que s’utilitzaran.

• Valoració de la necessitat de proposar reunions individuals.

• Valoració de la viabilitat d’iniciar el procés i continuar-lo.

• Avaluació del procés.

Funcions de facilitació de la comunicació durant les sessions

La facilitació de la comunicació és la funció principal de la mediació; sense una
comunicació fluida i cooperativa no seria possible arribar a acords i aconseguir
generar relacions interpersonals basades en el respecte i la solidaritat. La persona
mediadora durant les sessions de mediació, per tal de crear les condicions que
facilitin aquesta comunicació té assignades les funcions específiques següents:

• Fer respectar les normes durant el procés, a partir d’una estructura flexible.
Un dels factors importants durant les sessions per aconseguir generar diàlegs
constructius i, per tant, arribar a acords satisfactoris és la claredat quant a
les normes bàsiques de funcionament (torns de paraula, ús de llenguatge
no violent, legitimitat del professional per finalitzar un tema o proposar
dinàmiques, etc.). El professional de la mediació ha d’informar de manera
sintètica i entenedora quina serà l’estructura a seguir.

• Assegurar el compliment del principi d’imparcialitat. Les persones me-
diadores han de prendre el compromís d’equilibrar la trobada; no s’han
de posicionar ni a favor ni en contra d’una de les parts. Es tracta de
cercar acords, no de trobar culpables, per tant aquesta funció és cabdal per
aconseguir l’equilibri de poder i l’equitat entre les parts.

• Fer protagonistes les persones implicades en el conflicte. El mediador
convidarà a la participació activa i en cap cas ha de proposar les solucions
al conflicte o donar consells i ha de facilitar que siguin les parts les
protagonistes a l’hora d’elaborar-les. Propiciar l’autonomia de les persones
implicades en el conflicte és una funció crucial si el que es pretén és
que el procés no tan sols serveixi per arribar a acords sinó també per a
l’apoderament individual o grupal.
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• Identificar les possibilitats de col·laboració de les parts. Abans d’iniciar
la mediació el professional haurà de valorar la idoneïtat de fer-ho o no,
analitzant el context en el qual té lloc el conflicte i una vegada s’inicia la
mediació facilitar que s’arribin a trobar els interessos comuns.

Realitzar inicialment entrevistes individuals amb les parts ajudarà a diluci-
dar les postures, posicionaments i motius de cada una d’elles. A més a més,
caldrà assegurar el principi de voluntarietat i avaluar les possibilitats que el
procés es dugui a terme a partir de la simetria de poders entre les parts.

La mediació ha de servir perquè les persones implicades desenvolupin el
seu potencial personal, aprenent a comprendre la posició de l’altre.

Es tracta d’ajudar les persones en conflicte a identificar els seus interessos
per tal de poder satisfer les necessitats d’ambdues parts. Prendre consci-
ència de les diferències a partir del respecte contribueix a que es generi la
confiança necessària entre les parts per al bon desenvolupament del procés.

• Vetllar perquè es compleixi el principi de confidencialitat. El principi de
confidencialitat és un dels elements que atorguen seriositat i respecte pel pro-
cés de mediació. La persona mediadora ha d’assegurar que l’espai reuneixi
les característiques necessàries perquè es pugui respectar la confidencialitat
durant les sessions sense interrupcions, interferències i amb la intimitat
suficient. A més ha de tractar la informació rebuda amb responsabilitat i
transmetre a les persones implicades en el conflicte la importància de no
fer servir els continguts de les sessions en contextos que puguin perjudicar
l’altra part.

• Actuar com a referent en habilitats comunicatives. La persona responsable
de la mediació ha de tenir una gran capacitat d’escoltar activament, és
a dir que ha de comprendre les parts, parant tota la seva atenció quan
ambdues parlen, donant respostes clarificadores, tenint contacte visual amb
elles i mostrant el seu interès per allò que s’està dient. Però aquesta escolta
també ha de ser efectiva, en el sentit que les persones en conflicte s’han de
sentir realment escoltades i compreses per poder generar l’espai de diàleg
constructiu necessari.

A més a més el mediador o mediadora ha d’expressar-se de manera asserti-
va, conduint el diàleg de manera que les parts se situïn en una posició que
permeti apropar-se a les necessitats i interessos de l’altra sense abandonar
les pròpies.

L’objectiu és facilitar la modificació de les conductes de les persones en
conflicte per generar un diàleg basat en la comunicació no violenta lluny de
la reproducció de patrons agressius.

• Crear un clima de respecte. En aquest sentit el mediador, amb les seves
intervencions però sobretot, amb la seva actitud ha d’ajudar a que les parts es
situïn en un escenari conciliador per poder prendre en consideració el punt
de vista del seu oponent. Caldrà posar en valor l’enriquiment que suposa
conviure en la diversitat d’opinions, interessos, costums, etc.

• Aportar eines i estratègies claus per a la resolució de conflictes. La persona
mediadora ha d’acompanyar les parts en la definició del conflicte per tal
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que puguin entendre els interessos i sentiments que puguin existir rere les
posicions. A més a més la seva figura serà de gran ajuda en el moment de
delimitar la manera en què es duran a terme les solucions acordades. El
professional de la mediació haurà d’estar atent per tal de treure profit de
les oportunitats d’analitzar el relat comú de les parts a partir de les seves
intervencions. Per fer-ho pot dirigir els continguts del diàleg, sintetitzar
i fer aclariments sobre el desenvolupament del procés. En el moment de
tancament de la sessió és molt important que el mediador recapituli sobre
allò que ha succeït, recollint els moments clau de la sessió.

La mediació esdevé un procés d’aprenentatge si s’aconsegueix comprendre
els punts de vista de totes les persones implicades.

Per al desenvolupament d’aquesta funció, el mediador o mediadora haurà de posar
en pràctica dinàmiques grupals que ajudin les parts a comprendre’s de manera
vivencial. També pot fer servir contes, jocs o altres recursos que ajudin a ampliar
les visions i anar apropant-se a les necessitats mútues.

Habilitats dels professionals de la mediació

Les funcions que haurà de desenvolupar el professional de la mediació requereixen
certes capacitats i habilitats personals que determinaran en gran mesura l’evolució
del procés de mediació. Aquestes habilitats personals són les següents:

• Empatia. Trobar l’equilibri just entre la distància emocional i l’empatia
ajudarà el mediador a posicionar-se en un lloc que li permeti comprendre
de manera sincera les raons de les persones en conflicte sense prendre part
per una de les posicions o identificar-se emocionalment de tal manera que
deixi de ser imparcial.

• Creativitat. La creativitat és un component essencial que permet oferir
eines que ajudin a sortir de les rutines de pensament i les conductes apreses
que ens porten a escenaris on no hi ha solucions aparents als nostres
conflictes.

• Sentit de l’humor (Rozenblum, 2007). En totes les cultures el sentit de
l’humor juga un paper fonamental com a cohesionador de les relacions.
La complicitat que s’estableix quan compartim moments de riure ajuda a
eliminar tensions i a reconèixer-nos en l’altre. La persona mediadora ha
d’aportar aquest ingredient des del respecte cap a totes les posicions per tal
d’ajudar a crear un clima distès i de confiança.

• Capacitat de lideratge. La persona mediadora ha de ser capaç de con-
vèncer les persones en conflicte perquè adoptin una actitud flexible que
propiciï l’entesa. La seva persuasió ha de contribuir a conduir el diàleg
cap a la comprensió mútua i ha de sevir per evitar en la mesura del possible
la comunicació violenta i les faltes de respecte.
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• Assertivitat. Per tal d’aconseguir que la comunicació flueixi i el procés
no s’encalli, la persona mediadora ha de mostrar-se amb independència del
conflicte i fent valdre les seves intervencions amb imparcialitat.

• Responsabilitat. Assumir el compromís amb el procés de mediació vol
dir vetllar pel compliment dels principis de la mediació amb honestedat.
Això atorga a la persona mediadora certa integritat que posa en valor la
seva figura, i afavoreix que les parts utilitzin el servei amb confiança.

• Capacitat de gestió emocional. En tot conflicte hi ha components emoci-
onals que es posen en joc i activen sentiments de desplaer o insatisfacció.
Aquests sentiments són els que hi ha darrere de les conductes que adoptem
i del llenguatge que fem servir quan estem implicats en un conflicte. La
primera reacció que sovint s’adopta quan alguna cosa ens produeix malestar
és acusar l’altre a partir de judicis de valor i afirmacions culpabilitzadores
que obtenen com a resposta la defensa i potser l’agressió per part del recep-
tor, la qual cosa condueix a una escalada de violència verbal sense sortida.
Arribats a aquest punt el que succeeix és una explosió emocional que
dificulta l’atenció i l’escolta necessàries per poder percebre amb objectivitat
el que està passant i per tant prendre decisions amb claredat.

La persona mediadora ha de tenir la capacitat de retolar els sentiments (Rozen-
blum, S. 2007) que hi ha en joc, amb tots els seus matisos.

Exemple de comunicació no violenta per defugir dels judicis de valor

Una fórmula que ajuda a crear l’espai comú necessari per a l’entesa és defugir l’acusació
cap a l’altre i parlar des del jo. Es tracta de defugir els judicis de valor conduint la
comunicació cap a formes no violentes que ajuden a crear l’espai idoni per a l’entesa.
Parlar des del jo implica utilitzar el patró: veig, penso, sento, necessito. Un exemple
de transformació de la comunicació en aquest sentit seria canviar l’acusació: “Tu no em
respectes” per: “Quan poses la música tan alta penso que no t’importa el meu benestar i
això em fa sentir ofès (angoixat, impotent, molest, etc.); necessito sentir-me reconegut”.

Requisits necessaris per exercir com a professional de la mediació

Per poder exercir com a professional d’un servei de mediació cal reunir els
requisits següents:

1. Tenir una titulació universitària oficial.

2. Acreditar una formació i una capacitació específiques en mediació i en
l’especialització corresponent, impartida per centres universitaris, pels
col·legis professionals o per altres corporacions de dret públic, i cursar la
part general i almenys una de les diferents especialitzacions.

3. Estar col·legiat en el respectiu col·legi professional o pertànyer a una asso-
ciació professional de l’àmbit de la mediació acreditada pel departament
competent en matèria de dret civil, o prestar serveis com a mediador o
mediadora per a l’Administració.

4. Estar inscrites en el registre de mediació de la comunitat autònoma corres-
ponent.
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1.3.6 Els mediadors naturals

A tota comunitat existeixen veïns o veïnes que per la seva trajectòria vital i
experiència tenen un grau d’implicació més proper en els assumptes del seu barri
o població. Això els fa coneixedors de l’entramat social, les relacions veïnals,
i també de les oportunitats i les tensions que hi puguin haver entre persones o
col·lectius.

Els mediadors naturals són persones que gràcies al seu grau de pertinença
a la comunitat gaudeixen de cert prestigi i reconeixement que els permet
intervenir en la resolució dels possibles conflictes de manera altruista o
actuant com a figures preventives en el seu entorn. Poden detectar abans
l’aparició dels conflictes, fer-ne contenció i derivar-los, si cal, al servei de
mediació.

Comptar amb mediadors naturals esdevé una eina importantíssima a l’hora d’i-
niciar processos de resolució de conflictes comunitaris, donat que faciliten el
contacte a partir del respecte i la solidaritat, a més d’aportar una visió global de les
problemàtiques en tant que coneixen les sinergies, els costums i la idiosincràsia
pròpies del territori. Per poder prendre contacte amb les persones que reuneixen
les característiques del mediador natural i comptar amb elles com a agents socials
de la comunitat es poden planificar les següents actuacions:

• Activitats de difusió per donar a conèixer la figura del mediador natural:
xerrades, cartells, publicitat als centres educatius, associacions de veïns,
centres cívics, xarxes socials, etc.

• Detecció de possibles mediadors naturals a partir d’entrevistes a la població.

• Reunions individuals amb les persones detectades amb l’objectiu de sa-
ber si reuneixen les característiques necessàries i si estan disposades a
col·laborar amb el servei de mediació.

• Planificació de sessions formatives que millorin les seves competències
en matèria de resolució de conflictes amb l’objectiu de potenciar la seva
figura. Tot i que es tracta de persones empàtiques i amb gran capacitat
d’escolta, la seva formació és clau per poder optimitzar els canals de
participació de la comunitat. Es tracta de dotar-los d’eines i estratègies
de la cultura de mediació (comunicació, confidencialitat, etc.) perquè les
seves intervencions, malgrat que no siguin professionalitzades, arribin a
complir amb èxit l’objecte final de la mediació; una convivència pacífica
i enriquidora a partir de relacions d’igualtat. A més a més aquesta formació
hauria de servir per ajudar a entendre als mediadors naturals les estructures
de poder que operen dins les comunitats i així poder prendre consciència
del propi poder a l’hora d’actuar de manera natural en un conflicte.

• Elaboració d’un mapa de relacions comunitàries. El mapa de relacions
serveix per poder localitzar els mediadors naturals de manera efectiva i tenir



Mediació comunitària 51 La mediació

una visió global de les dinàmiques de relació del territori, sobretot en les
zones on hi pugui haver més tensió social. Consisteix en la localització
dels llocs de trobada significatius existents a la comunitat, ha d’incloure els
espais de titularitat pública (serveis municipals com oficines d’atenció al
ciutadà, centres cívics, serveis sanitaris, etc.), les entitats del teixit associa-
tiu (associacions de veïns, casals, ateneus, etc.) i també els espais informals
a peu de carrer (places, portes de les escoles, mercats, pistes esportives,
etc.). Els llocs de trobada informals són fonamentals a l’hora de prendre
contacte amb els possibles mediadors i poder situar elements de difusió. A
més, identificar les zones on hi hagi col·lectius de més vulnerabilitat dona
la possibilitat de comptar amb ells en els processos de mediació, i això
afavoreix el seu apoderament. Sovint aquells grups socials vulnerabilitzats
són etiquetats com a culpables dels conflictes (persones migrants, minories
ètniques, joves, etc.) i és responsabilitat dels professionals de la intervenció
ocupar-se de les causes reals dels conflictes per tal d’eliminar les situacions
de desigualtat.

1.3.7 Registre dels diferents agents de la comunitat

A tota comunitat existeixen conflictes latents o patents que poden estar generats per
diverses causes. Tractar-los a partir d’espais comuns, on tots els agents del territori
puguin expressar la seva visió, ajuda a la construcció de respostes satisfactòries i
aporta enriquiment al fet de conviure amb realitats diverses.

La mediació no busca només la resolució puntual dels conflictes sinó que té la
funció que les persones participin activament del procés com a protagonistes
en la gestió dels propis conflictes. De la mateixa manera, aquest apoderament
individual que propicia la mediació ha de ser traslladat a tota la comunitat per tal
que la responsabilitat en els conflictes s’assumeixi de manera col·lectiva, abordant-
los des de diferents perspectives i aportant els recursos necessaris.

Per parlar dels agents que configuren la vida comunitària en les societats modernes
i democràtiques, Marco Marchioni (Marchioni, 2002) fa referència al que ell
anomena els tres protagonistes:

1. Les institucions i administracions que han de complir amb la seva
responsabilitat de governar, prendre les decisions oportunes i garantir el
compliment de les lleis i els mitjans i recursos necessaris per dur a terme
els programes acordats. Afavorir mecanismes de participació ciutadana
hauria de formar part de les polítiques locals si es té l’objectiu de millorar
la convivència i la vida en comunitat.

2. Els recursos tècnics, com serien els plans de desenvolupament comunitari,
les oficines d’atenció a la ciutadania o els serveis de mediació comunitària
que tenen la funció d’aportar coneixements i estratègies en el camí cap al
treball en xarxa i la coordinació entre serveis per poder donar respostes
properes de la màxima qualitat i coherència possibles.

Marco Marchioni

Marco Marchioni (Bolonya,
1937) és un dels treballadors
socials i investigadors que més
ha aportat al camp de la
intervenció comunitària i la
participació.
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3. La població, la ciutadania i les seves organitzacions socials En aquest
sector és on es troben els mediadors naturals i els agents que formen part
de la comunitat i que incideixen i participen en el seu territori de manera
més o menys directa tot propiciant l’enriquiment de la convivència. Poden
ser persones no vinculades a cap entitat o bé totes aquelles que formen
part d’associacions de tota mena (veïnal, cultural, esportives, socioculturals,
etc.)

Guia de recursos comunitaris

Per tal de poder dur a terme un treball en xarxa comunitari, és necessari primera-
ment tenir coneixement no només de la llista de recursos disponibles, sinó de les
relacions existents entre ells i el potencial d’intervenció que ofereixen. Per això
serà de gran utilitat l’elaboració d’unaguia de recursos comunitaris (Marchioni,
2002), on quedin recollits tots aquells agents que intervenen en la comunitat.

La guia de recursos és un fitxer organitzat per àmbits d’actuació (cultura,
lleure, sanitari, social, seguretat, etc.) on s’especifica el contacte i l’encàrrec
de cadascuna de les organitzacions, persones, recursos i llocs de trobada
per tal de facilitar la coordinació entre recursos, així com aconseguir
optimitzar-ne l’ús. A més, també ha d’incloure els llocs de trobada existents
a la comunitat i les relacions de poder o lideratge que s’hi estableixen.

Juntament amb el mapa de relacions comunitàries, la guia de recursos esdevé
una eina clau a l’hora d’identificar i contactar amb els diferents agents de la
comunitat. L’objectiu d’aquesta guia és oferir una eina de detecció dels agents de
la comunitat per tal de donar respostes de manera coordinada a les problemàtiques
o demandes existents, alhora que es realitza una tasca preventiva, ja que es poden
detectar els possibles focus de conflictes més eficaçment.
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2. Determinació dels processos d’avaluació del servei de mediació

Si cal entendre la mediació com una intervenció social planificada hem, de
resoldre que és necessari fer-ne una avaluació integral. L’avaluació de la mediació
inclou l’avaluació del procés de mediació, dels resultats de la mediació, del
seguiment dels acords de mediació així com del propi servei de mediació i/o del
paper del mediador.

Hi ha diverses definicions del procés d’avaluació que ens poden resultar d’interès;
ens centrarem en dues de canòniques, la d’Ander-Egg (1982) i la d’Espinoza
(1986).

• Ander-Egg afirma que l’avaluació és un procediment que se centra en obser-
var de manera sistemàtica si s’han assolit els objectius definits prèviament
a un projecte o programa, valorant quins han estat els factors que han actuat
en els resultats. L’objectiu de l’avaluació és prendre decisions que millorin
la intervenció fins al punt d’assolir els objectius i poder-ne definir de més
ambiciosos en futures intervencions.

• La definició d’Espinoza, més simple, ens diu que avaluar és comparar el que
hem assolit després d’una intervenció amb el que hauríem d’haver assolit
d’acord amb una programació prèvia.

Ambdues definicions fan èmfasi en la necessitat d’assenyalar, prèviament a la
intervenció, unes fites que han d’assolir-se i que han de marcar la direcció del
nostre treball. En el cas de la mediació, aquesta fita, almenys la principal, és
l’acord final entre les parts que estan en conflicte, tot i que n’hi pot haver d’altres.

2.1 Selecció de mètodes i procediments d’avaluació aplicats al servei
de mediació

D’acord amb quin sigui l’aspecte del servei de mediació que es pretengui avaluar
podrem fer servir diversos procediments i tècniques. Cal tenir en compte que
podem avaluar una actuació concreta de mediació o tot el servei de mediació,
que actua en una comunitat o en un context social ample. Evidentment, els
dispositius d’avaluació no seran els mateixos en un cas o en un altre i per tant
utilitzarem diferents tècniques d’avaluació d’acord amb quin sigui l’àmbit o
l’element avaluable.

Entre altres elements, es poden avaluar (Gorbeña, Romera, 2011):

• Els objectius del programa de mediació, entès com una actuació col·lectiva
que pot agrupar diferents esforços i procediments de mediació.
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• L’entrenament de l’equip de mediació.

• L’actuació dels mediadors.

• La satisfacció de les persones que fan servir el recurs de la mediació.

• Els resultats de tot el programa o serveis de mediació quant als casos en els
quals s’ha actuat, el compliment dels acords, etc.

• Les reunions de seguiment dels acords que s’han assolit.

• El coneixement i la percepció de diversos membres de la comunitat sobre
el funcionament del servei de mediació o sobre la utilitat d’aquest servei.

Per al cas concret de la mediació escolar, tot i que això pot estendre’s als processos
de mediació en general i a la mediació comunitària en particular, hi ha diverses
recomanacions que cal tenir en compte (Moral, 2010):

• En primer lloc, és necessari tenir en compte qui és el que s’encarrega de fer
l’avaluació. És millor que l’avaluació sigui externa (és a dir, realitzada per
una persona aliena a qui ha dissenyat i/o implementat el procés o el servei
de mediació).

• Cal avaluar també les fonts d’informació que es fan servir. Hem de tenir
en compte que quan fem el treball de diagnòstic, ja sigui en solitari o
acompanyant les parts en conflicte, la informació disponible pot condicionar
abundantment les decisions preses més tard o l’anàlisi de la realitat. Hem
de recórrer a fonts de dades objectives però, en tot cas, no podem deixar de
banda l’anàlisi d’altres relats que, tot i ser subjectius, ens acaben de donar
una visió del context més realista.

• La metodologia quantitativa d’avaluació pot no ser suficient per a avaluar
l’èxit o el fracàs del procés o del servei de mediació. En ciència social
la metodologia d’avaluació i/o de recollida de dades quantitativa és molt
útil però té algunes limitacions que hem de tenir en compte: la principal
limitació –i això és especialment cert per al cas dels episodis de conflicte–
és que simplifica la realitat per intentar expressar-la de manera numèrica
(quantitativa). Aquesta simplificació (traduir la realitat a números) deixa
fora de l’anàlisi fets i condicionants importantíssims que només podrien
estar inclosos amb una anàlisi qualitativa.

2.1.1 Metodologia d’avaluació segons el tipus de dades que recollim

Podem fer servir una metodologia d’avaluació que es basi en aspectes quantifica-
bles, i per tant les dades es recullen de manera numèrica (o categorial), o podem fer
servir una metodologia d’avaluació qualitativa, si per a nosaltres és més important
el significat dels fets per a les parts en conflicte o per la comunitat en la qual treballa
el servei de mediació que descobrir regularitats o controlar la freqüència d’aquests
fets.
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Amb independència de quin sigui el tipus d’avaluació que preferim, el cert és que
ambdues són útils i poden resultar complementàries, de tal manera que triar-ne
una no invalida el possible recurs a l’altra.

Mètodes quantitatius

Parlem de mètodes quantitatius d’avaluació quan ens centrem en recollir l’aparició,
la repetició o la intensitat d’un fet. Per exemple, el nombre de persones que
acudeixen al servei de mediació o el nombre de sessions que s’allarga un procés
de mediació. Els mètodes quantitatius tenen com a principal inconvenient que
suposen una excessiva simplificació de la realitat. Tot i així un dels principals
avantatges que tenen aquests mètodes és que és més senzill operativitzar les
variables a mesurar i, per tant, realitzar comparacions.

Parlem de mètodes quantitatius quan parlem de graelles de recollida de dades –per
exemple en forma d’enquesta o de protocol de recollida de dades- o d’anàlisi
numèric de registres; també l’explotació de fonts secundàries de dades, quan
aquestes dades són de base quantitativa, poden considerar-se com a tals. Són
especialment útils per construir el context de mediació, així com per avaluar la
participació individual i col·lectiva o la densitat de relacions.

Gràcies a l’avaluació quantitativa és possible detectar regularitats (per
exemple, nombre de casos que es resolen en un nombre determinat de
sessions; nombre de casos en els quals hi ha una denúncia prèvia a les forces
de seguretat, etc.) que ens ajudaran a la comprensió general del fet conflictiu
així com de la utilitat de la mediació.

Mètodes qualitatius

Els mètodes qualitatius d’avaluació són aquells que ens permeten entendre el
perquè dels fets que s’han esdevingut. No hi ha la traducció de la realitat a una
base numèrica sinó que del que es tracta és de traduir aquesta realitat a un relat.
És important tenir clar que aquesta traducció també implica una simplificació.

La complexitat de la realitat

Sols la realitat és tan complexa com la realitat. Qualsevol estudi d’allò real –i l’avaluació
no és sinó una forma aplicada d’investigació social– ha de basar-se en determinats fets
observables que han estat definits des d’abans de produir-se el procés d’observació, amb
la qual cosa sempre hi haurà elements d’allò real que queden fora.

Els mètodes qualitatius, a més, tenen el defecte que és més possible en ells cometre
un biaix subjectiu. Aquesta manca d’objectivitat és també possible quan parlem
d’una recollida de dades quantitativa (manca d’objectivitat que, a més, es replica
amb el comentari de les dades obtingudes), però en els mètodes qualitatius la
construcció del relat pot suposar un element extra de distorsió de la realitat.
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Els mètodes qualitatius són útils per construir un marc general de context
d’intervenció quan no el coneixem o quan aquest ha canviat molt o, en canvi,
també per esbrinar detalls complexos que han pogut quedar apuntats a partir
d’una avaluació quantitativa però que no s’han pogut arribar a estudiar amb
molta concreció.

Normalment, quan parlem de mètodes qualitatius d’avaluació els resultats obtin-
guts són més difícilment generalitzables, però en el cas de la mediació, com que
sovint l’avaluació correspon a un procés individual, això no necessàriament és un
inconvenient.

2.1.2 Metodologia d’avaluació segons la dimensió temporal

Quan parlem d’avaluació segons la dimensió temporal no ens estem referint
al moment en el qual pot desenvolupar-se aquesta avaluació (avaluació inicial,
avaluació intermèdia i avaluació final) sinó a la consideració sobre la forma que ha
de prendre aquesta avaluació: la qüestió és si s’avalua un moment determinat del
procés o del servei de mediació, cas en què parlaríem d’una avaluació sincrònica,
o si, en canvi, s’avalua tot aquest procés o servei de mediació i, per tant, parlaríem
d’una avaluació diacrònica.

En general, necessitem establir si aquesta ha de ser una avaluació del procés o una
avaluació dels resultats, però no és únicament això (car una avaluació del procés
també pot respondre a diverses avaluacions momentànies), sinó que del que es
tracta és de decidir si volem que l’avaluació sigui un element integral del procés
d’intervenció (i que, per tant, es produeixi al llarg de tot aquest procés), o si volem
que l’avaluació es produeixi en determinats moments, marcats prèviament, que
serviran com a fites valoratives del funcionament del servei de mediació i de les
seves dimensions.

Avaluació sincrònica

L’avaluació sincrònica és l’avaluació d’un o diversos elements concrets en un
moment determinat. Les avaluacions finals, probablement la forma més típica
de resoldre una avaluació, són avaluacions sincròniques.

Les avaluacions sincròniques són especialment útils per entendre si s’han
assolit els objectius de la intervenció (de la mediació, en aquest cas) o si,
en referència al compliment d’aquests objectius, s’està anant en la bona
direcció.

Els tres grans moments en els quals es pot fer una avaluació sincrònica són
el moment inicial del procés, un o diversos moments intermedis i el final de
la mediació. L’avaluació final sol estar basada de manera principal en els
objectius, mentre que els altres moments d’avaluació poden mostrar altres tipus de
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preocupacions: el paper del mediador, la qualitat dels recursos, l’estat de partida
quant a les opinions i la valoració de l’altre, etcètera.

Quan ens centrem en l’avaluació d’un servei de mediació, l’avaluació
sincrònica sol estar concentrada, per exemple en forma d’auditories, en algun
moment determinat de l’any i s’expressa a través d’una memòria.

El gran avantatge de l’avaluació sincrònica és que permet concentrar els esforços
en aquells moments que s’han definit i que, alhora, aboca un resultat únic que
serveix per orientar les decisions i/o per modificar algunes actuacions en el cas que
això sigui necessari. Certament, el resultat de l’avaluació pot no tenir en compte
determinats elements processals que són necessaris per entendre com s’ha arribat
a un estat determinat de les coses però, al mateix temps, funciona com a fotografia
d’un instant sense que altres tipus de valoracions o consideracions distorsionin la
realitat captada.

Des del punt de vista d’un model Harvard de mediació, l’avaluació sincrònica és
molt útil per entendre si s’han assolit els objectius dels processos de mediació (i,
per tant, del servei de mediació en el qual s’han dut a terme) o no.

Avaluació diacrònica

Una avaluació és diacrònica quan s’estén al llarg de tot el funcionament del servei
de mediació que estem avaluant. Com que no hi ha un únic output anual (per
exemple un únic informe o memòria) els resultats de l’avaluació han de prendre
la forma de registre. Aquest registre s’ha de poder consultar i ha d’anar orientat a
corregir les accions a realitzar.

Un avantatge important de l’avaluació diacrònica és que permet detectar
regularitats, alhora que és una avaluació molt més conscient de la relació
del servei de mediació amb el seu entorn.

És, per tant, una metodologia d’avaluació viva i com a tal necessita recursos
constants que puguin actualitzar-la. Per descomptat que són avaluables els
objectius del servei de mediació, però per a l’avaluació diacrònica l’assoliment
dels objectius no és tan rellevant com els procediments que ajuden al compliment
d’aquests objectius.

L’avaluació diacrònica del servei de mediació no té una vocació finalista i, per tant,
el procés d’avaluació roman sempre obert. En aquest sentit, és una avaluació
especialment recomanable per a aspectes formatius i de relació del servei de
mediació amb el seu entorn.

Avaluació diacrònica i models de mediació

Des del punt de vista del model de mediació circular narratiu o del transformador, l’avaluació
diacrònica és una estratègia excel·lent per observar els canvis comunitaris que afavoreixen
l’èxit dels serveis de mediació.
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2.1.3 Metodologia d’avaluació segons el subjecte avaluador

Tota avaluació és duta a terme per algú, el subjecte avaluador. És necessari també
entendre que aquell que avalua el servei de mediació pot introduir un important
biaix respecte dels resultats que s’obtenen.

L’avaluació del servei de mediació la poden dur a terme els mateixos professionals
que hi treballen, professionals externs al servei de mediació o els mateixos usuaris.
En el primer cas, parlaríem d’avaluació interna; en el segon cas, d’avaluació
externa i, en el darrer, d’autoavaluació o avaluació participativa (Ander-Egg,
1982). La manera com afrontar el procés d’avaluació del servei de mediació
és distinta en cada cas, però normalment farem servir una barreja de les tres
perspectives, ja que és necessari recollir informació des de diferents vessants per
tal de poder comprovar el compliment o no dels objectius del servei.

Les distintes modalitats d’avaluació segons el subjecte avaluador són:

• Avaluació interna: la desenvolupen els mateixos professionals del servei
de mediació i, amb independència de la forma que prengui, és especialment
útil per valorar aspectes tècnics respecte dels quals els usuaris o no en tenen
coneixement, o no és rellevant el seu punt de vista. Una avaluació interna
pot recollir i analitzar dades respecte a les tècniques utilitzades en el procés
de mediació, respecte a la participació comunitària en el servei de mediació
i respecte al grau de compliment dels acords. L’avaluació interna és també
molt útil per revisar si els acords que s’han assolit es mantenen al llarg del
temps i, alhora, és l’única perspectiva que permet una avaluació diacrònica
efectiva.

• Avaluació externa: està desenvolupada per personal extern al servei de me-
diació i pot prendre la forma d’auditories que s’encarreguen de comprovar
si el servei s’adequa als estàndards de qualitat demanats per la comunitat
en la qual està inserit. S’avaluen també aspectes tècnics i de participació
i la mirada sol ser més objectiva i quantitativa. Normalment s’utilitzen
indicadors estandarditzats que permeten la comparació amb altres serveis
de mediació. Normalment és una avaluació de tipus sincrònic.

• Autoavaluació: l’avaluació per part de les mateixes persones que gaudeixen
del servei de mediació és especialment útil per acomplir una de les funcions
dels serveis de mediació, que és apoderar la comunitat en la qual estan
inserits. Des d’aquest punt de vista l’autoavaluació és una avaluació
participativa, en tant que són els mateixos usuaris els que la desenvolupen
fent ús de la seva capacitat de participació.

“L’avaluació participativa pretén que les persones assignin valor, individualment i
col·lectivament, a les activitats i projectes grupals o comunitaris en els quals participen
o pels resultats dels quals es poden veure afectades. Des del nostre punt de vista, aquest
procés reflexiu i deliberatiu de valorar la pròpies accions i projectes és, sobretot, un procés
socioeducatiu en el qual es combinen d’una manera complexa l’aprenentatge, l’educació
i l’apoderament. La hipòtesi que orienta les nostres anàlisis és que els aprenentatges
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realitzats per les persones que s’impliquen en els processos d’avaluació participativa
contribueixen a apoderar-les individualment i col·lectivament.”

Úcar, X. Heras, P. i Soler, P. (2014) “La evaluación participativa de acciones comunitarias

como metodología de aprendizaje para el empoderamiento personal y comunitario: estudio

de casos y procesos de empoderamiento”, a Pedagogía social, núm. 24 (pàg. 24).

A una autoavaluació s’ha d’avaluar tot allò que té a veure amb la percepció de
l’eficàcia del servei a l’hora de contribuir als acords entre les parts enfrontades,
així com amb la percepció de la utilitat d’aquest quan del que es tracta és de
millorar la convivència a la comunitat.

2.2 Determinació de criteris i indicadors d’avaluació del servei de
mediació

Hi ha diverses maneres d’avaluar un servei de mediació, però l’avaluació no
és una activitat abstracta que es produeix en el buit. L’avaluació del servei de
mediació respon als criteris i principis que orienten la mediació en qualsevol altra
intervenció social (Aguilar i Ander-Egg, 1992; Álvarez Rojo et al., 2002) i, per
tant, se centra en avaluar aspectes concrets del servei de mediació que, a més,
tenen rellevància per a l’assoliment de l’èxit d’aquest servei.

L’avaluació del servei de mediació ha d’establir criteris i indicadors d’avaluació:

• Els criteris d’avaluació són els condicionants o les regles que ens indiquen
què hem d’avaluar i quan considerem que alguna cosa avaluada compleix
els estàndards de qualitat que ens hem marcat.

• Els indicadors d’avaluació són aquells elements en els quals ens fixarem (i
que mesurarem) per determinar si allò avaluat és correcte o no.

En el cas que ens ocupa els criteris ens indiquen què necessitem conèixer d’un
servei de mediació per concloure que té èxit, així com què es considera un servei
d’èxit i què no, mentre que els indicadors són els elements purament observables i
mesurables del servei de mediació que, d’acord amb els criteris, ens assenyalaran
el grau d’èxit o de fracàs del servei que estem avaluant.

Els criteris d’èxit en la mediació s’han conceptualitzat en dues grans dimensions,
el curt termini i el llarg termini (Serrano, 2008):

• Són criteris de curt termini la satisfacció de les parts que fan servir el
servei de mediació, l’acceptació dels acords, la percepció de l’eficàcia del
servei de mediació i el compliment efectiu dels acords.

• A llarg termini es parla de dos grans criteris, per un costat el compliment
dels acords i per l’altre la millora de les relacions entre les parts (si estem
parlant d’un procés de mediació) o la pacificació de la comunitat en la qual
està inserit el servei de mediació.
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2.2.1 Criteris a curt termini i els seus indicadors

El curt termini implica entendre que el servei de mediació, que és un recurs viu
en una comunitat, ha de tenir resultats d’evident eficàcia per a la seva comunitat
de referència. Les polítiques o les accions a curt termini són problemàtiques si
obliden els objectius generals del servei de mediació, però cap servei de mediació
pot assolir els seus objectius generals i, a llarg termini, si tenen una pobra
percepció per part dels ciutadans que han de fer servir el servei.

• La satisfacció de les parts que fan servir el servei de mediació és un criteri
fonamental per assenyalar l’èxit del mateix servei. Normalment un índex
elevat de satisfacció implica que el servei serà recomanat a altres persones
o grups i que, per tant, podrà complir el seu paper comunitari: estar present
i disponible, ser conegut, a l’hora de resoldre els possibles conflictes que
apareixen en un context social.

Indicadors de satisfacció

El principal indicador d’aquesta satisfacció ha de ser la satisfacció expressada pels usuaris
del servei. Aquesta satisfacció pot ser recollida d’acord amb diversos instruments i
tècniques i es poden incloure preguntes directes sobre la satisfacció general amb el procés
així com preguntes sobre la satisfacció amb aspectes concrets. Podem entendre, així, que
la satisfacció és una variable complexa que està formada per diverses dimensions que
han de recollir-se a partir d’indicadors específics (satisfacció amb el mediador, satisfacció
amb els resultats, satisfacció amb els recursos, etc.). Un altre indicador que mesura la
satisfacció és el grau d’utilització del servei; en serveis molt utilitzats hem de suposar que
el grau de satisfacció és elevat. Si es recomana el servei o no es recomana és un altre
indicador rellevant per mesurar la satisfacció.

• L’acceptació dels acords implica que aquells que fan servir el servei de
mediació prenen realment aquest recurs de manera finalista: un recurs que
soluciona els problemes existents sense la necessitat de recórrer a cap altra
instància. Si allò que s’aprova en el servei de mediació és un acord tancat,
els usuaris del servei de mediació li concediran l’autoritat per ser escoltat,
en general, en distints aspectes de la vida comunitària. En aquest sentit,
no n’hi ha prou amb resoldre que els acords es respecten o no, sinó que,
sobretot, cal conèixer el grau de compliment d’aquests acords.

Indicadors d’acceptació dels acords

L’indicador que assenyala l’acceptació dels acords és de tipus quantitatiu i té a veure amb la
signatura o no d’acords: podria expressar-se com el percentatge d’acords signats respecte
dels processos que s’han iniciat.

• La percepció de l’eficàcia del servei de mediació ens indica si la comunitat
que compta amb un servei de mediació creu que aquest és útil o no per
resoldre els conflictes comunitaris. Segons aquest criteri, més que en la
satisfacció de les parts, en allò que cal fixar-se és en la creença de la
ciutadania de la utilitat o inutilitat del servei de mediació. Podria donar-se
el cas que el servei de mediació fos percebut de manera satisfactòria per part
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de la comunitat –per exemple, perquè en l’àmbit informal compleix altres
funcions comunitàries–, però que aquesta mateixa percepció fos pobra quan
es tracta d’avaluar si es solucionen els conflictes o no.

Indicadors sobre la percepció d’eficàcia

Hi ha diverses formes de recollir les dades respecte als indicadors que mostraran si el
servei és percebut com a eficaç. Preguntar de manera directa als usuaris i als potencials
usuaris pot ser una estratègia interessant i, de la mateixa manera que amb la satisfacció,
la percepció de l’eficàcia també accepta ser una variable complexa amb distints indicadors:
preguntes al voltant de l’eficàcia a l’hora de resoldre conflictes, eficàcia a l’hora d’evitar-ne
en el futur, eficàcia a l’hora de fomentar resolucions breus dels conflictes, etc. Tot i així,
altres indicadors per entendre si la comunitat percep el servei de mediació com a eficaç
serien la freqüència amb què es recorre al servei de mediació o la freqüència amb què es
recorre a altres formes de resolució de conflictes. Fer ús dels servei o preferir-lo respecte
a altres vies és mostra d’una percepció elevada de l’eficàcia i, en aquest sentit, l’eficàcia i
la satisfacció estan íntimament relacionades.

• Compliment dels acords. Aquest és un criteri a curt termini i a llarg
termini. Els acords que aboca un servei de mediació han d’acomplir-se ja
que, en cas contrari, els esforços de la mediació són inútils i, en alguns casos,
inclús contraproduents. Un dels elements més importants d’un servei de
mediació és la seva capacitat de fer seguiment dels acords que s’han pres en
el servei. Els acords han de funcionar a curt termini i també a llarg termini.
A curt termini, el compliment dels acords assegura que els altres criteris
d’avaluació seran almenys raonablement bons, ja que un servei de mediació
que fa complir els seus acords automàticament té una bona percepció de la
seva eficàcia i això fa, almenys de manera general, que els usuaris estiguin
satisfets.

Indicadors sobre el grau de compliment dels acords a curt termini

Els indicadors que ens mostren si els acords s’han acomplert o no són fruit de la pregunta
directa als implicats o de l’observació per part de l’equip de seguiment dels acords. Hem
de tenir en compte que aquest criteri accepta valoracions parcials, de tal manera que
l’indicador o indicadors també ha de ser capaç de mostrar si els acords se segueixen de
manera global, parcial o nul·la. Un altre indicador pot ser la repetició del conflicte: en
conflictes que es repeteixen, amb els mateixos protagonistes o amb motivacions iguals o
semblants, hem de resoldre que els acords que s’havien pres no s’estan complint.

2.2.2 Criteris a llarg termini i els seus indicadors

Els criteris a llarg termini són la prova que el servei de mediació acompleix els
seus objectius. Tenir en compte aquests criteris serveix per assegurar que aquells
aspectes que s’han pogut comprovar a curt termini, que poden ser circumstancials,
es validen quan l’escala de temps és més ampla.

La posada en funcionament d’un servei de mediació pot respondre a interessos
puntuals o pot ser la solució a una problemàtica que apareix en un moment donat
però, una vegada en marxa, la vocació del servei de mediació és mantenir-se en
el temps donades les seves potencialitats preventives i pedagògiques. Els criteris
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a llarg termini serveixen per avaluar les possibilitats que té el servei de mediació
de perdurar en el temps.

• Compliment dels acords: la mediació només té èxit i sentit si els parti-
cipants segueixen els acords als quals han arribat. Aquests acords tenen
normalment una dimensió temporal –no es tracta únicament de complir unes
condicions de relació socials o de reparació, sinó de mantenir en el temps
aquestes condicions– i aquesta dimensió s’ha de cuidar. Si parlem d’un
servei de mediació, el criteri fa referència a la probabilitat que té un procés
de mediació iniciat en aquest servei d’acabar de manera satisfactòria i de
continuar, al llarg del temps, mantenint els acords signats.

Indicadors sobre compliment d’acords a llarg termini

L’indicador sobre la repetició del conflicte és en aquest cas especialment valuós, ja que
a llarg termini el seguiment per part del servei de mediació respecte al compliment o no
dels acords pot desaparèixer o ser menys intens. En tot cas, els mateixos indicadors que
poden fer-se servir per mesurar el compliment dels acords a curt termini són útils per al
llarg termini, canviant-ne l’escala temporal.

• Millora de les relacions entre les parts: sense cap mena de dubte, aquest
és un criteri cabdal dins de la dimensió comunitària de la mediació. Una
de les raons per les quals es decideix recórrer a la mediació a l’hora de
resoldre conflictes és pel seu potencial integrador, per la seva capacitat de
generar condicions de cohesió social en una comunitat on prèviament hi
ha hagut un conflicte. No sempre succeeix que la resolució d’un conflicte
gràcies a la mediació (inclús en processos de mediació ben valorats i amb
acords signats i seguits de manera satisfactòria) elimina les tensions entre
els grups en disputa; però en un servei de mediació es tracta de millorar
la relació entre els grups que conviuen en un mateix espai social. Que les
relacions entre grups millorin és, sense dubte, un dels criteris fonamentals
per assegurar aquest objectiu comunitari.

Indicadors sobre millora de les relacions

Hi ha molts indicadors que ens poden ajudar a valorar aquest criteri. Potser el mes
important és el nombre de conflictes en una comunitat donada, però el fet que no hi
hagi conflictes no vol dir que les relacions hagin millorat necessàriament. Dins de l’àmbit
comunitari es tracta també d’observar el nombre de relacions positives entre les parts
(per exemple, el nombre de matrimonis si estem parlant d’un conflicte intercultural) o la
participació en activitats conjuntes (festa del barri, tallers del centre cívic, etc.). També
podem fer servir com a indicador l’existència o no de relacions d’ajuda entre les parts, el
consum en comerços propietat d’ambdues parts, l’ajuda o suport respecte de terceres parts
que s’enfronten a les dues o a alguna d’elles, etc.

Per descomptat, també funciona com a indicador la pregunta directa als ciutadans sobre la
percepció respecte d’algun col·lectiu o grup, i es poden fer diverses preguntes (descriure
diversos indicadors), com per exemple la percepció sobre la confiança d’un grup determinat,
la percepció sobre els conflictes que es creu que protagonitzen, la voluntat de viure al
costat d’algun membre del grup respecte del qual es pregunta, etc. D’aquesta manera, la
percepció respecte de l’altre funciona com a indicador de la relació entre les parts.
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2.3 Sistemes de recollida d’informació del servei de mediació

Cal tenir en compte que sense informació no és possible l’avaluació. Una inter-
venció social pot avaluar-se perquè algú ha sigut testimoni del seu funcionament.
S’avaluen els objectius de la intervenció i, en el cas de la mediació, aquests
objectius haurien d’estar construïts d’acord amb els criteris a llarg termini i a curt
termini. Els indicadors que hem definit poden ser qualitatius o quantitatius i poden
estar referits a tota la població o només a una part d’ella. Ara es tracta d’analitzar
com es recull la informació en un servei de mediació per tal que els indicadors
demostrin si el funcionament del servei és o no positiu.

Quan parlem d’un sistema de recollida de la informació, ni ens estem referint
únicament a les tècniques, ni ens estem referint únicament als instruments; tot i
així, l’elecció d’un sistema de recollida de dades condiciona les tècniques i els
instruments que es seleccionaran.

El sistema de recollida de la informació suposa la unió de diferents
mètodes i tècniques de recollida de les dades, així com l’elecció d’una forma
de tractar i presentar aquestes dades.

En aquest sentit, no pot parlar-se de l’existència d’un únic sistema de recollida
de les dades, sinó que haurem de reconèixer l’existència d’una gran diversitat de
sistemes. De fet, cada servei de mediació haurà de sistematitzar la seva recollida
de dades d’acord amb les seves necessitats, característiques i possibilitats (García
Herrero, 2011).

En definitiva, un sistema de recollida de les dades inclou tots els elements que es
tindran en compte a l’hora de recopilar la informació necessària per dur a terme
l’avaluació i hauria de complir tres condicions fonamentals que asseguraran que
el procés d’avaluació s’acomplirà de manera satisfactòria: la utilitat, la validesa i
la facilitat. En aquest sentit:

• Parlem d’utilitat per referir-nos al fet que només hem de recollir i sistema-
titzar aquelles dades que ens poden ser útils d’acord amb els objectius del
servei de mediació, de tal manera que els sistemes de recollida de dades no
han d’incloure dispositius que enregistren dades que no són rellevants.

• Parlem de validesa quan es mesura de manera precisa allò que es vol
mesurar; una de les condicions de la validesa és que els resultats han de
ser equivalents, amb independència de quin sigui l’instrument utilitzat.

La comparació de les dades

Per mesurar la temperatura, podem fer servir diferents tipus de termòmetres (diversos
instruments), però el resultat hauria de ser el mateix. En una recerca sobre les actituds
racistes en un barri, podem fer servir la tècnica de l’enquesta i la tècnica de l’entrevista (en
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aquest cas, no es fa servir la mateixa tècnica i, per tant, els instruments són molt diferents),
però els resultats hauran de ser equivalents: si en l’enquesta s’ha vist l’existència d’actituds
racistes al barri, en l’entrevista aquesta apreciació hauria de mantenir-se, tot i que les dades
no siguin comparables ja que no estan recollides amb la mateixa escala i unes són de tipus
quantitatiu (les de l’enquesta) i les altres de tipus qualitatiu (les de l’entrevista).

• Finalment, parlem de facilitat quan ens referim al fet que el registre de
la informació (i la seva posterior consulta) ha de ser accessible de manera
senzilla. Els sistemes de recollida de la informació han d’estar a l’abast dels
professionals del servei de mediació i han de fer la seva vida més senzilla.
Hi ha sistemes de recollida de dades molt sofisticats que poden semblar
adequats des del punt de vista científic, però ser problemàtics des del punt
de vista operatiu. Els professionals d’un servei de mediació necessiten les
dades per orientar la seva actuació i, per tant, aquestes dades han de ser
consultables d’una manera àgil i senzilla.

Recollida d’informació i noves tecnologies

Respecte als sistemes de recollida de la informació, és necessari parlar de la utilitat de
les noves tecnologies de la informació i la comunicació. La sistematització de la recollida
de dades a partir de les noves eines informàtiques facilita el tractament d’aquestes així
com el reconeixement de regularitats, tant si parlem de fonts de dades qualitatives com
quantitatives. També facilita el procés concret de la recollida de dades (per exemple, fent
enregistraments digitals d’àudio si hem triat la tècnica de l’entrevista o podent optar per
protocols electrònics, en el cas de l’enquesta) i, en general, afavoreix l’accessibilitat a les
dades i als resultats als quals s’arriba una vegada tractades aquestes dades. Però les
noves tecnologies no poden substituir la decisió estratègica dels professionals del servei
de mediació sobre quines dades recollir i com fer-ho.

Els sistemes han de ser prou potents per tenir suficient rapidesa a l’hora que els avaluadors
puguin introduir les seves valoracions; han de tenir suficient capacitat d’emmagatzematge
i el processament de la informació recollida ha de poder ser ràpid. Alhora, aquests
recursos tenen sentit si és possible establir comunicacions ràpides i eficaces amb altres
avaluadors, així com intercanviar informació en temps real. Ha de ser possible accedir a
les dades de manera simple, i això implica que hi ha d’haver un treball previ de construcció
dels indicadors observables per tal que siguin fàcilment codificables i, si és possible,
comparables amb els d’altres serveis.

2.4 Selecció d’estratègies d’avaluació

Les estratègies d’avaluació són la posada en marxa del sistema de recollida
d’informació (que inclou diferents tècniques i instruments de recollida de dades),
així com el treball d’anàlisi d’aquesta informació amb la finalitat de verificar, o
no, els objectius del servei de mediació.

Una estratègia d’avaluació és la forma de vertebrar un sistema de recollida
d’informació i la metodologia d’anàlisi d’aquest amb els objectius del servei
de mediació. A l’estratègia d’avaluació es decideix també com mesurar el
grau de compliment dels objectius per tal de decidir si aquests s’han complert
de manera total o parcial, o bé si no s’han complert.
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No es pot definir l’existència d’una única estratègia d’avaluació i tampoc és
operatiu separar l’existència de les estratègies d’avaluació d’altres aspectes me-
todològics (els eixos quantitatiu-qualitatiu; diacrònic-sincrònic o autoavaluació -
avaluació interna - avaluació externa). Les estratègies d’avaluació poden centrar-
se en elements poc concrets del servei de mediació (per exemple, en el moment
d’avaluació inicial o diagnòstica, on el que ens interessa és recollir informació de
l’entorn de mediació) o poden prendre com a finalitat sistematitzar la recollida
de dades d’acord amb uns criteris formulats prèviament i amb uns instruments
tancats (per exemple, en un moment on el que ens interessa és descriure el grau
de compliment dels objectius del servei).

En general, podem definir les següents estratègies, tot i que el que és normal, dins
de l’àmbit de la mediació, és fer-ne servir més d’una (Verdejo et al., 2011). Les
distintes estratègies que considerarem són:

• Avaluació integrada al llarg del procés d’intervenció.

• Avaluació d’execucions a partir de matrius de valoració, graelles o rúbri-
ques.

• Avaluació amb múltiples estratègies i en múltiples moments.

• Avaluació basada en evidències recollides en diaris de camp.

• Autoavaluació i coavaluació.

2.4.1 Avaluació integrada al llarg del procés d’intervenció

L’avaluació integrada al llarg del procés d’intervenció és una estratègia de caire
diacrònic en la qual és necessari cuidar un determinat nombre d’aspectes, entre
els quals cal destacar la presentació clara dels objectius que han d’assolir-se, ja
que representen la mesura respecte de la qual es faran les comparacions al llarg
del procés.

També és important que hi hagi espais disponibles per fer alguna autoavaluació,
ja que, sent com és una avaluació basada en el procés, són les persones que fan
ús del servei les que poden indicar si el procés està resultant satisfactori o no.
En el mateix sentit, hi ha d’haver espais per al diàleg entre els professionals i
els usuaris. Allò realment útil és fer coincidir aquesta estratègia amb una altra
de finalista sincrònica, de tal manera que puguin coincidir totes dues aportant
evidències d’avaluació vàlides i fiables.
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2.4.2 Avaluació d’execucions a partir de matrius de valoració,
graelles o rúbriques

És molt semblant a una avaluació quantitativa, tot i que aquestes graelles de
recollida de dades no necessàriament sistematitzen la realitat en base quantitativa.
Aquests instruments han de dissenyar-se d’acord amb els objectius i, en general,
d’acord només amb el que volem avaluar.

És necessari fer un esforç important de simplificació de la realitat per tal que els
instruments siguin de senzilla comprensió per avaluadors i avaluats i que, a més,
admetin la generalització a altres serveis de mediació o la comparació amb altres
moments.

Cal cuidar molt el fet que cada variable que s’ha d’observar tingui almenys un
indicador. Si hi ha diversos indicadors referits a un element d’observació, també
s’han de marcar els criteris a partir dels quals s’accepta la seva presència total o
parcial.

2.4.3 Avaluació amb múltiples estratègies i en múltiples moments

És una avaluació sincrònica que no se centra únicament en el moment final. Com
a estratègia d’avaluació és interessant, ja que permet fer servir distintes tècniques
d’acord amb cada moment i recull dades des de diverses perspectives.

Un altre avantatge és que els distints aspectes del servei de mediació accepten
diferents mètodes d’avaluació: combinar diverses estratègies permet aprofundir
en cadascun dels aspectes, tot i que alhora dificulta la interpretació de les dades,
perquè estan fragmentades.

2.4.4 Avaluació a partir d’evidències recollides en diaris de camp

És una avaluació eminentment qualitativa i contínua (diacrònica) molt útil per
avaluar aspectes de procés i de la satisfacció de professionals i usuaris amb el
desenvolupament del servei de mediació. En aquesta mena d’avaluació es busca
la precisió de les descripcions dels processos i de les sensacions (satisfacció,
percepció d’eficàcia), ja que aquesta precisió és el que acabarà afavorint la
possibilitat de generalitzar els resultats d’un procés concret a tot el servei de
mediació.
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2.4.5 Autoavaluació i coavaluació

Parlem d’autoavaluació quan hi ha una avaluació per part dels usuaris i coavaluació
quan els usuaris tenen també la capacitat d’avaluar el desenvolupament, els
assoliments i el creixement d’altres usuaris del servei de mediació.

Si concedim que un dels objectius del servei de mediació és apoderar la comunitat,
l’autoavaluació és una eina rellevant, atès que situa la responsabilitat d’emetre un
judici respecte als propis processos de mediació al damunt d’aquelles persones
que estan immerses en el conflicte i que han de solucionar-lo. Així, les parts
en conflicte són les responsables de la resolució del seu propi conflicte i del
funcionament d’un servei important per a la comunitat: tenen opinió i la seva
opinió és respectada, escoltada i té conseqüències per a futures accions del servei.

2.5 Selecció de tècniques i instruments per a l’avaluació del servei
de mediació

La selecció de l’objecte d’avaluació pot condicionar el mètode i/o la tècnica que
farem servir per observar-lo. En general, qualsevol aspecte és observable des de
qualsevol punt de vista, però la realitat ens diu que hi ha tècniques que ofereixen
una major utilitat que d’altres si avaluem determinats aspectes.

Exemples de formes d’avaluar la participació

La participació pot observar-se de manera quantitativa, comptant els usuaris a partir d’un
registre que també pot incloure l’edat, el gènere o el background ètnic d’aquests usuaris; o
de manera qualitativa, amb una entrevista a un dels professionals que ens parla de la seva
percepció respecte a quanta gent va acudir al servei i el tipus de demandes majoritàries.
Les dues formes són acceptables, però en general es prefereix la primera, ja que és capaç
de donar-nos detalls rellevants sobre el fet concret de la participació.

Els instruments d’avaluació es poden dividir per metodologies d’avaluació quan-
titativa, qualitativa sincrònica i diacrònica. A més, la seva selecció es justifica
d’acord amb les estratègies que poden fer-se servir i amb els sistemes de recollida
de dades.

2.5.1 Tècniques i instruments quantitatius

Són instruments que tracten de sistematitzar la informació de tal manera que
aquesta pugui ser reduïda o simplificada a partir de números.



Mediació comunitària 68 La mediació

L’objectiu final és poder comparar les dades amb altres serveis o moments
així com detectar regularitats, repeticions, reiteracions i aplicar models
matemàtics a l’anàlisi de les dades, amb la finalitat d’extreure conclusions
complexes que poden estar sent invisibilitzades.

La tècnica d’enquesta és de molta utilitat i, de fet, els instruments prenen la
forma d’un protocol d’enquesta, tot i que poden presentar algunes variacions,
especialment pel que fa a la llargària (les enquestes poden ser significativament
llargues, mentre que els instruments quantitatius de recollida de dades no ho
haurien de ser).

Els instruments quantitatius es poden referir a un únic aspecte o a diversos (en
aquest cas, es recomana que la forma final de l’instrument de recollida de dades
inclogui distints apartats segons els aspectes que volen enregistrar-se) i poden
fer-se servir tant des d’una avaluació interna com des d’una d’externa o una
autoavaluació. La selecció d’ítems i/o indicadors observables és la part principal
a l’hora de dissenyar aquest instrument: ha de ser prou curosa per consignar
exactament allò que es vol consignar i, alhora, ha d’incloure tots els elements
definits en els objectius del servei de mediació i/o en els objectius de l’avaluació.
El més habitual és tractar de construir una imatge d’allò observable a partir de
diversos indicadors tan objectius com sigui possible.

La figura 2.1 i figura 2.2 mostren instruments d’avaluació de base quantitativa.

Figura 2.1. Instrument d’avaluació de base quantitativa

Font: Soria et al., 2013.
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Figura 2.2. Instrument d’avaluació de base quantitativa

Font: Fuentealba-Martínez et al., 2018.

2.5.2 Tècniques i instruments qualitatius

Són tècniques i instruments que es basen en la capacitat humana de construir un
relat respecte d’algun tema. Potser la tècnica més paradigmàtica en aquest sentit és
l’entrevista, en la qual un investigador (en el nostre cas un avaluador) manté una
conversa raonablement oberta amb algú que té informació significativa respecte
d’un tema. L’anàlisi de les dades qualitatives s’ha de fer a partir del discurs que ha
emès la persona o les persones observades, de tal manera que cal construir eines
que permeten comparar aquests discursos.

Vegeu una mostra d’instruments d’avaluació de base qualitativa a la taula 2.1 i la
figura 2.3.

Taula 2.1. Instrument d’avaluació de base qualitativa

Opinió sobre les activitats del
servei expressada en
entrevistes

Usuaris Famílies

A l’inici del servei No entenc massa bé què em
volen fer fer
→ [opinió dubtosa i confosa]

Hi ha moltes activitats, segur que
troba alguna que li interessi
→ [opinió que mostra una actitud
positiva]

Al final del servei M’ho he passat molt bé amb les
activitats de la Maria (tècnica que
feia reforç de la memòria) . Però
en Jaume és molt dur
(fisioterapeuta del servei)
→ [opinió positiva i crítica]

Notem que ara està més despert,
abans només mirava la televisió
→ [opinió positiva i valorativa]

Font: Martínez-Olmo, 2015
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En algunes ocasions (per exemple, fent servir la tècnica de l’observació o de
l’observació participant), els fets observats són transformats en un relat pel mateix
avaluador. En aquest cas, és important tenir clar quins són els ítems avaluables, ja
que tot i que el discurs és construït per l’avaluador, aquest no pot fer-ho de manera
lliure, sinó seguint l’observació dels aspectes que havien de ser controlats.

Figura 2.3. Instrument d’avaluació de base qualitativa (exemple

Font: Rebollo, 2015

Els instruments qualitatius són en moltes ocasions participatius i han de complir
una sèrie de característiques per tal que els seus resultats siguin vàlids (Rebollo,
2015):

• Participació de tots els agents: cal assegurar-se que, si estem davant d’una
avaluació participativa, la convocatòria arribi a tothom. Els assistents, a
més, han de comptar amb la informació necessària per a realitzar la seva
tasca; en cas que no la tinguin s’ha de dedicar una estona de la reunió o
entrevista a exposar aquesta informació.

• Possibilitat d’escoltar tothom: l’espai d’avaluació ha de permetre que
tothom pugui ser escoltat.

• Dinàmiques específiques: si els assistents són molt nombrosos s’hauran de
preparar dinàmiques específiques de treball que aboquen resultats parcials.

• Objectiu de la trobada: l’avaluador ha de deixar clar quin és l’objectiu
de la trobada o entrevista d’avaluació. Ha de consignar els resultats de
l’avaluació i ha de facilitar que tothom que vulgui hi pugui participar.

• Continguts de l’avaluació: en una avaluació els temes que han de tractar-
se poden ser variats però sempre es recomana que hi hagi, almenys, aquests
quatre punts: objectius (valorar l’estat de l’assoliment), participants i
participació, dinàmica de funcionament del servi de mediació, dinàmica de
funcionament de la comunitat en la qual està inserit el servei de mediació.
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2.5.3 Tècniques i instruments d’avaluació sincrònica

Podem fer servir una gran varietat de tècniques d’avaluació sincrònica sempre
que l’avaluació vagi destinada a comprovar l’estat del servei de mediació en un
moment determinat.

Per la seva capacitat de mostrar aquesta fotografia, és convenient parlar de la
tècnica DAFO (vegeu taula 2.2), perquè feta servir en diferents moments de la
implementació del projecte o servei ens permet obtenir resultats qualitatius i
comparables, conjugant la capacitat d’establir l’estat de les coses en un moment
del temps amb la possibilitat d’observar l’evolució del servei.

Taula 2.2. Instru-
ment d’avaluació sin-
crònica: DAFO

Punts febles Punts forts

Present Debilitats
que cal corregir

Fortaleses
o elements per potenciar
o mantenir

Futur Amenaces
que cal afrontar

Oportunitats
que cal explorar

Vegeu un exemple de la tècnica DAFO a la taula 2.3.

Taula 2.3. Instrument d’avaluació sincrònica: DAFO (exemple)

Punts febles (-) Punts forts (+)

Present Debilitats
Poca implicació dels veïns del barri en
l’organització d’activitats
Compromís irregular dels serveis públics
...

Fortaleses
Implicació i coneixement d’altres
experiències de l’equip comunitari
Existència d’un espai de referència amb
vista a la participació veïnal (grup
comunitari)
...

Futur Amenaces
Tendència a la reducció del finançament
...

Oportunitats
...

Font: Rebollo, 2015.

2.5.4 Tècniques i instruments d’avaluació diacrònica

A partir dels diaris de camp o dels quaderns de bitàcola és possible disposar
d’evidències longitudinals (és a dir, aquelles que marquen l’evolució del servei de
mediació al llarg del temps) respecte del funcionament d’un servei de mediació.
De vegades és possible confondre la repetició de múltiples avaluacions sincròni-
ques amb l’avaluació diacrònica. De manera analítica, considerarem l’avaluació
diacrònica com aquella que s’allarga per la totalitat del procés d’intervenció o del
funcionament del servei de mediació, de tal manera que els instruments realment
diacrònics són aquells que no tenen interès a captar un moment, sinó que es
preocupen per avaluar el procés.

Cal tenir en compte les múltiples possibilitats que els formats audiovisuals ens
ofereixen per fer aquestes avaluacions de tipus diacrònic (Grau, 2008): l’enre-
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gistrament d’un diari de camp, d’un anecdotari o d’un quadern de bitàcola no
necessàriament ha de ser a través del llenguatge escrit, sinó que s’accepta qualsevol
altre mètode que pugui ser descodificat pels avaluadors i que sigui portador de
significat.

La informació s’ha de recollir de forma sistemàtica i en relació amb uns objectius
predeterminats. En aquest sentit, l’elaboració d’un quadern de camp pot ser
feixuga i requereix el suport de les noves tecnologies de la informació i de la
comunicació per poder-se completar de manera més eficaç (vegeu figura 2.4). En
aquest cas, el problema és que la sistematització en la recollida de la informació
(d’acord amb ítems d’avaluació o d’acord amb temàtiques), encara que estigui feta
amb una intenció qualitativa, pot acabar prenent la forma d’un simple registre.

Figura 2.4. Detall d’un diari de camp informatitzat

Font: Pérez Aguilar, 2015

2.6 Elaboració de documentació

L’avaluació del procés i del servei de mediació produeix (o necessita) una sèrie
de documentació que hem de tenir en compte. Si l’avaluació és una activitat
sistemàtica, necessitarà registres que serveixin per fixar la informació que s’ha
recollit i partir de la qual s’han pres decisions.

Al mateix temps, la generació d’informes d’avaluació és un altre dels aspectes de
producció documentals més importants. Aquests informes han de poder incloure
els acords als quals s’ha arribat en un procés determinat, o un resum dels casos
tractats en el servei.

A continuació llistarem part de la documentació que ha de produir-se en un servei
de mediació, fent especial èmfasi en el procés d’avaluació d’aquest servei. Entre
la documentació que ha de produir-se en un servei de mediació hi ha, per exemple:

• Fitxa de registre dels casos
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• Models d’entrevistes

• Document d’acords finals o parcials

• Document per a la derivació a altres serveis

• Memòria del servei

2.6.1 Fitxa de registre dels casos

La fitxa de registre de casos és molt important no només des del punt de
vista de l’avaluació, sinó també des del punt de vista del funcionament del
servei de mediació. Un bon registre dels casos que acull el servei de mediació
permet classificar-los d’acord amb diferents característiques. Hauria d’incloure
la possibilitat d’enregistrar distints aspectes sociodemogràfics, però també hauria
d’aparèixer consignat qui sol·licita la mediació, quins antecedents hi ha i una
petita descripció del cas que serveixi per identificar-lo o per destacar aspectes
excepcionals o poc freqüents. En teniu un exemple a figura 2.5.

Figura 2.5. Exemple de fitxa simple de registre de casos

Font: García Villaluenga et al, 2014

2.6.2 Models d’entrevistes

Des del punt de vista de l’avaluació és important disposar de diferents models
d’entrevistes i qüestionaris d’avaluació. Per a l’avaluació de casos concrets,
aquests models poden servir com a document general des del qual poder definir
de manera concreta aquell que s’ajusta al cas que es vol avaluar.
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Des del punt de vista de l’avaluació del servei de mediació, és important comptar
amb models d’entrevista i enquesta que permetin recollir les dades de manera
que aquestes puguin ser comparables (amb altres serveis, amb altres moments)
per comprendre correctament o l’evolució del servei de mediació o les seves
especificitats respecte d’altres.

2.6.3 Document d’acords finals o parcials

El document d’acords finals o parcials és una producció necessària no sols des del
punt de vista de l’avaluació, sinó també des del punt de vista del funcionament del
servei de mediació.

Els acords finals han d’enregistrar aquells punts en què s’ha produït un
apropament entre les parts enfrontades i les accions que han de dur a terme.
En alguns casos, aquests acords poden incloure també la previsió sobre qui
i com farà el seguiment dels acords al llarg del temps.

Teniu una mostra de plantilla d’acord de mediació a figura 2.6.

Una anàlisi d’aquesta documentació permetrà resoldre aspectes clau sobre el
desenvolupament del servei de mediació: quins tipus d’acord s’assoleixen, quin
percentatge d’actuacions acaben amb algun tipus d’acord, el temps que ha durat
el procés de mediació, etc.

Figura 2.6. Exemple d’acord de mediació

Font: García Villaluenga //et al//., 2014.
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2.6.4 Document per a la derivació a altres serveis

El document per a la derivació a altres serveis està molt relacionat amb el
document d’acords. Ens permet entendre quines tipologies de casos no han pogut
arribar a resoldre’s en el servei de mediació i el motiu pel qual això ha resultat
impossible.

En general, una derivació a un altre servei o recurs ha d’incorporar un informe de
derivació en el qual s’especifiquen les causes d’aquesta derivació i es justifica la
derivació. Totes aquestes dades, que poden figurar en forma de text a l’informe de
derivació, és convenient que després siguin sistematitzades de forma quantitativa
per tal de resumir el funcionament del servei.

2.6.5 Memòria del servei

La memòria del servei funciona com un informe d’avaluació, normalment anual.
S’hi han de consignar la totalitat de les actuacions del servei de mediació i els
resultats de les avaluacions parcials que s’hagin pogut fer (a la figura 2.7 i figura
2.8 teniu detalls de memòries).

Figura 2.7. Detall d’una memòria d’un servei de mediació. Resum del registre de casos

Font: Ajuntament de Palafrugell, 2015

La memòria de servei hauria d’incloure distints apartats, tot i que cada servei
pot elaborar la seva pròpia memòria donant importància a aquells aspectes que
vulgui destacar. En general, hi hauria d’haver apartats destinats al pressupost, al
personal i als recursos. També s’hi ha de consignar si els tècnics o els treballadors
del servei han realitzat alguna formació específica. A més, caldria incorporar un
apartat dedicat a les activitats que s’han dut a terme i/o que s’han patrocinat, i
també a les col·laboracions que s’han fet.

És molt important mostrar els principals indicadors que s’havien definit i els
valors que assoleixen aquests indicadors, que inclouen el nombre de casos, la
procedència (des d’on han estat derivats), els tipus d’intervencions que s’han
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de realitzar, l’existència de mesures alternatives o no, etc. Cal aparellar els
indicadors amb els objectius que els serveixen de referència, i és necessari mostrar
si els resultats dels indicadors serveixen per a concloure que els objectius s’han
complert.

Figura 2.8. Detall d’una memòria d’un servei de mediació. Tancament dels casos

Font: Ajuntament de Palafrugell, 2015.

Finalment, és important que la memòria del servei inclogui recomanacions
d’actuacions de cara al futur, i també que faci un exercici de prospectiva respecte
a quin estat de la qüestió és previsible que hagi d’afrontar. Aquest darrer punt, que
funciona en forma de conclusions, serveix per orientar les actuacions futures.
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Introducció

La unitat “Actuacions per a la prevenció de conflictes” és la unitat que s’encarrega,
en el context del mòdul, de sistematitzar el concepte de conflicte i de recollir els
diferents recursos que estan destinats a resoldre’ls. Cal tenir en compte que el
conflicte és un fenomen social completament normal, del qual és impossible fugir
si es viu en societat, i que són les formes d’afrontar aquest conflicte les que el
poden convertir en una experiència realment negativa.

Aquesta unitat, per tant, compleix la funció de descriure amb detall l’objecte de
la mediació. En termes molt generals, si hi ha mediació és perquè abans hi ha
hagut un conflicte. És també la unitat on apareix la reflexió respecte dels diferents
recursos i formes de resoldre aquest conflicte; hem de tenir en compte que la
mediació és tan sols una de les maneres alternatives de resoldre conflictes i que
totes aquestes maneres formen una constel·lació de formes de fer, de recursos
i d’eines que tenen objectius semblants: la millora en la qualitat de vida de la
comunitat gràcies a una disminució de la intensitat i de la gravetat dels conflictes.

El primer apartat que conforma la unitat, anomenat “Estratègies i eines per a
la prevenció de conflictes”, aborda el procediment per introduir dispositius de
prevenció en les activitats i els serveis comunitaris, com poden ser la formació,
la sensibilització o la introducció de la perspectiva de gènere. En aquest apartat
també s’estudien els recursos per a la mediació comunitària i es posa l’èmfasi en
la importància d’incorporar la perspectiva de gènere.

En el segon apartat de la unitat, “La gestió alternativa de conflictes”, s’hi fa una
anàlisi del concepte de conflicte, així com una revisió de les possibilitats de clas-
sificació d’aquest fenomen social. L’apartat es tanca desenvolupant les diferents
formes alternatives de resolució de conflictes, com poden ser la negociació o la
conciliació, per posar-ne dos exemples.

L’alumne, per aprofitar correctament els continguts d’aquesta unitat, hauria de
prendre consciència de la natura del fenomen conflictual i tractar, des de la seva
vida diària i des de la seva quotidianitat, d’analitzar sistemàticament els conflictes
en els quals es veu immers, així com valorar si la o les formes que pren per
resoldre’ls són les adequades.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Organitza actuacions per a la prevenció de conflictes, seleccionant les estratègi-
es d’intervenció.

• Interpreta els principis que fonamenten els diferents models d’intervenció.

• Identifica les principals estratègies d’intervenció en la gestió de conflictes.

• Selecciona les tècniques que cal emprar en el procés de mediació d’acord
amb el coneixement de la situació prèvia.

• Ofereix el servei de mediació voluntària com una opció en la gestió de
conflictes.

• Segueix criteris de confidencialitat i respecte en el tractament de la informa-
ció sobre el conflicte.

• Planifica la trobada inicial amb les parts potenciant el diàleg i la confiança.

• Selecciona els espais atenent les característiques dels participants.

• Crea o revitalitza espais de trobada entre individus, grups i entitats les
relacions dels quals siguin susceptibles de derivar en conflicte.

• Dissenya activitats o tallers afavoridors de la comunicació.

• Valora el contrast d’opinions i l’intercanvi d’experiències de tots els parti-
cipants en l’organització de la intervenció.

• Mostra capacitat de gestió d’una tasca complexa descomponent-la en parts
més manejables.
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1. Estratègies i eines per a la prevenció de conflictes

La mediació, com a procés de base científica que té com a objectiu la resolució
de conflictes, abasta tres grans àrees d’actuació a partir de les quals es dissenyen
les intervencions que es duran a terme en un curt, mitjà o llarg termini, ja sigui
de forma puntual o transversal. Aquestes tres àrees d’actuació són (Munné et al.,
2010):

• Prevenció

• Gestió i resolució de conflictes

• Sensibilització

En l’àmbit de la prevenció, la mediació realitza actuacions per aconseguir
traslladar a les comunitats la cultura del pacte i la gestió positiva dels
conflictes. Són actuacions destinades a tota la comunitat en forma d’accions
facilitadores de la comunicació o facilitació d’espais de trobada, entre
d’altres.

Es treballa sobretot en allò que té a veure amb el fet relacional de la convivència,
per tal de convidar a fer que des del reconeixement i el respecte s’estableixi la
dinàmica del pacte entre les persones, grups i col·lectius de la comunitat.

En aquesta funció preventiva, la mediació treballa conjuntament i de manera
coordinada amb altres agents del territori i es converteix en una peça més de
l’engranatge comunitari que va en la línia de millorar la convivència i generar
relacions basades en la igualtat i l’equitat, on existeixi una base de diàleg
permanent.

La necessitat d’interrelació amb altres agents del territori és primordial per poder
detectar possibles focus de malestar abans no es consolidin els conflictes, i també
per poder acompanyar processos de mediació aportant-hi les eines necessàries per
tal que la manera com es resolen els conflictes suposi un enriquiment individual i,
per tant, també l’enriquiment de les relacions.

Cal dir que allà on s’ha demostrat que la funció preventiva de la mediació dona
resultats més evidents és en l’àmbit escolar, ja que és on hi ha la possibilitat de
treballar la cultura del diàleg a partir de la convivència quotidiana en la diversitat.

Per tal de poder fer prevenció dels conflictes cal desenvolupar una feina important
de desmuntatge de prejudicis i transformació de discursos, a més d’una labor
pedagògica en la millora de les habilitats socials. Per això, la funció preventiva
només és avaluable a llarg termini i després d’haver dissenyat programes d’àmbit
comunitari per poder treballar amb el conjunt de la població.
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La gestió i resolució de conflictes es dona quan apareix un conflicte: la mediació
s’encarrega d’intervenir-hi, acompanyant processos que facilitin la comunicació
i el diàleg constructiu, ajudant a transformar la competició en col·laboració i
aportant les estratègies, tècniques i eines que li són pròpies.

Finalment, la sensibilització, que va estretament lligada a la prevenció, consisteix
en el disseny de canals i elements de promoció de la mediació. En l’àrea de la
sensibilització, el focus es posa sobretot en els agents socials que intervenen a ni-
vell professional, com ara tècnics comunitaris, dinamitzadors, el teixit associatiu,
etc., amb la participació en jornades, xerrades o campanyes, i amb l’objectiu de
fer-los corresponsables de la solució d’un conflicte. Tanmateix, la sensibilització
també s’adreça a la població en general a través de la publicitat social, una forma
de comunicació adreçada a donar a conèixer a la societat determinats missatges,
productes i serveis d’utilitat social.

A partir d’aquestes tres àrees (prevenció, gestió i resolució de conflictes, i
sensibilització), els professionals de la mediació dissenyen les actuacions que
permetran aconseguir la seva fita principal: la cohesió social i la millora de les
relacions comunitàries.

La prevenció, però, és una funció que es desenvolupa de manera transversal i
continuada i es difumina entre la resta d’iniciatives que promouen altres actors
socials per aconseguir el mateix objectiu.

Les actuacions en matèria de prevenció han d’incloure els següents aspectes:

• Fer propostes que sempre tinguin en compte la inclusió de la diversitat.

• Treballar amb objectius estratègics per tal de modificar les relacions de
poder, els discursos i les dinàmiques injustes, així com amb els objectius
pràctics que fomentin el canvi en les concepcions del conflicte i les formes
d’abordar-lo.

• Dirigir les actuacions de prevenció i sensibilització a tota la població.

• Incloure la participació ciutadana en el disseny, el desenvolupament i
l’avaluació de les actuacions.

• Treballar interdisciplinàriament per tal de garantir la integralitat, la sosteni-
bilitat i la diversitat de les actuacions.

• Dur a terme actuacions comprensibles i accessibles per a tota la població,
tenint en compte la diversitat de llengües, edats o identitats culturals.

• Elaborar avaluacions de manera continuada, amb indicadors que possibilitin
la realització d’estudis previs, així com el seguiment dels resultats de les
actuacions realitzades.
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1.1 Incorporació d’elements de resolució alternativa de conflictes en
programes i projectes socials

Podem sintetitzar els objectius dels serveis de mediació en els següents (Puntes i
Munné, 2005):

• Facilitar als serveis públics, les persones i les entitats socials del territori la
mediació i la gestió de conflictes com a recurs per al canvi constructiu de les
relacions entre les persones que conformen comunitats socials heterogènies.

• Treballar en la prevenció i resolució de conflictes comunitaris que impliquen
la població, amb independència de la seva procedència i origen sociocultu-
ral.

• Assessorar i treballar conjuntament amb els diferents serveis municipals en
intervencions adreçades a la prevenció i gestió de conflictes.

A partir dels objectius principals, per tal d’incorporar la cultura del diàleg i
la gestió alternativa de conflictes als programes i projectes socials, els i les
professionals de la mediació realitzaran actuacions adreçades tant a la resta de
professionals del territori com al conjunt de la ciutadania. Aquesta tasca es porta
a terme de manera transversal a la totalitat dels àmbits d’actuació de la mediació.
Podem diferenciar tres tipus d’actuacions (Munné et al. 2010):

• Formació

• Assessorament

• Sensibilització

1.1.1 Formació

La formació és una de les eines clau de la prevenció.

Per aconseguir transformar realment les dinàmiques relacionals, els punts
de vista i les actituds davant dels conflictes, cal compartir mitjançant la
formació el coneixement que els professionals tenen en aquest àmbit i
facilitar espais de trobada que permetin la construcció de noves maneres de
pensar. Promoure els elements propis de la gestió alternativa de conflictes
vol dir acostar la cultura de pau i la no-violència a les comunitats i, per
tant, dotar les persones que hi conviuen de recursos i eines que els permetin
resoldre situacions problemàtiques, millorant el seu sentiment de benestar.

En concret, són sessions formatives que realitzen els mateixos mediadors a la
ciutadania a altres professionals del mateix àmbit amb l’objectiu de:
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• Definir i analitzar els diferents tipus de conflicte.

• Aprendre a identificar els conflictes que poden aparèixer fruit de la convi-
vència.

• Analitzar els diferents tipus de resposta que es donen als conflictes.

• Augmentar les habilitats comunicatives, com la capacitat d’escolta activa,
com a forma d’afrontar els conflictes.

• Posar en valor el respecte i la cooperació en la gestió dels conflictes.

Els continguts de les sessions de formació aniran destinats a aprofundir en els
temes següents:

• El conflicte com a motor de transformació: tipologia, fases, contingut,
procés, etc.

• Actituds més freqüents davant el conflicte.

• Competències socioemocionals.

• La comunicació en el procés de resolució de conflictes.

• Estereotips i prejudicis.

• El procés de mediació.

• El treball interdisciplinari.

• Com detectar situacions originadores de conflicte.

• Mecanismes de prevenció de conflictes.

Gràcies a aquestes sessions d’informació es pot aconseguir una millora en l’efici-
ència dels agents socials implicats en la resolució de conflictes, ja que la formació
funciona com una eina de transferència de la informació, alhora que com una eina
d’experimentació i refinament dels procediments de treball.

1.1.2 Assessorament

Professionals de la mediació amb experiència en modalitats de mediació concretes
o altres professionals amb informació rellevant poden efectuar les accions d’asses-
sorament. Aquest acostuma a adreçar-se als professionals del mateix servei o a una
de les parts en conflicte, si és que l’altra part no ha mostrat la seva conformitat per
iniciar el procés de mediació.

L’objectiu de l’assessorament és apoderar, en tant que aporta eines que augmenten
la capacitat de prendre el protagonisme i la responsabilitat davant determinades
situacions, alhora que apropa els criteris i principis de la mediació per poder ana-
litzar i reflexionar sobre els conflictes des d’una perspectiva oberta i enriquidora.
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Els objectius de l’assessorament són:

• Compartir un marc de referència i un conjunt d’eines per preparar i conduir
processos de mediació.

• Augmentar les habilitats individuals per participar en processos de mediació
amb èxit.

• Analitzar casos pràctics que possibilitin el treball amb situacions difícils.

• Aprendre aspectes de la comunicació no violenta i el maneig del llenguatge
en situacions de tensió.

• Reflexionar sobre el propi paper com a mediadors.

Un conflicte de gènere

En el cas que en un centre cívic estigui havent-hi conductes sexistes per part d’alguns
usuaris i que això faci que l’altra part dels usuaris es trobin incòmodes, els encarregats de
la mediació poden demanar assessorament en qüestions de gènere a altres mediadors i/o
professionals que els puguin indicar quines són les millors formes d’abordar aquest conflicte
per tal que la solució sigui duradora.

1.1.3 Sensibilització

La sensibilització i la prevenció cerquen objectius diferents, tot i que totes dues
accions són complementàries. Amb la sensibilització, la pretensió és visibilitzar
determinats fenòmens o realitats, que es coneguin i es comprenguin les causes
que els originen i propiciar que els individus i col·lectius prenguin un paper actiu
en la transformació social. Sensibilitzar va més enllà de la mera informació
objectiva, perquè intenta que les persones s’identifiquin amb el tema tractat i, per
tant, puguin prendre consciència sobre el problema, hi adoptin una postura crítica
i es predisposin a modificar els seus comportaments.

En el cas de la gestió de conflictes, els elements que cal incloure en les campanyes
de sensibilització sobre la resolució de conflictes i la cultura de la mediació són:

• La importància del diàleg (participació en espais de trobada, assemblees,
reunions...).

• La revalorització del respecte, la solidaritat i la diversitat.

• El reconeixement de l’altre.

• La influència dels discursos d’odi, els prejudicis i els estereotips.

• El valor de la convivència i els lligams de suport entre el veïnatge.

Algunes de les eines de la sensibilització són aquelles pròpies de la publicitat
social, com les campanyes de sensibilització que inclouen tríptics, cartelleria o
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dramatitzacions, i, d’altra banda, la celebració de jornades i esdeveniments
sobre mediació que arribin al major nombre de participants possible.

Els objectius de la sensibilització són:

• Aconseguir la implicació individual i col·lectiva en la millora de la convi-
vència.

• Visibilitzar els orígens dels conflictes per prendre consciència sobre les
pròpies conductes.

• Aconseguir canvis en les creences, les actituds i les conductes.

• Prendre consciència sobre la importància i els beneficis individuals i
col·lectius de gestionar els conflictes de manera positiva.

1.1.4 La perspectiva de gènere

Incloure la perspectiva de gènere en els programes i projectes socials és, sens
dubte, una estratègia de prevenció de conflictes, alhora que suposa la incorporació
dels elements de la gestió alternativa de conflictes.

La perspectiva de gènere és una manera d’entendre i de mirar. “Mirar amb ulls de
gènere” implica modificar certs aspectes de les nostres maneres de relacionar-nos
i de conviure cap a formes més inclusives i equitatives. Per tant, aquesta hauria de
ser una estratègia que impregni totes les actuacions dels projectes que desenvolupa
la mediació.

Transversalitat i anàlisi de gènere

La transversalitat de gènere es refereix al conjunt d’iniciatives que tenen com a objectiu
reorganitzar els processos i les seves metodologies incorporant la perspectiva de la igualtat
i l’equitat de gènere a tots els nivells. Això implica fer una anàlisi de gènere que
permeti analitzar i avaluar la manera en què els rols, les necessitats i les oportunitats són
condicionats segons el gènere i, per tant, esdevenen factors de desigualtat quant a l’accés
als recursos.

Un dels objectius de la mediació és garantir l’autodeterminació de les persones
perquè puguin prendre la iniciativa, la responsabilitat i el protagonisme a l’hora
d’afrontar els conflictes. Per aconseguir-ho, la persona mediadora vetlla perquè
es compleixi el principi d’igualtat, posant en pràctica les tècniques necessàries
perquè les parts se situïn en peu d’igualtat enfront del procés, mitigant així les
possibles disparitats de poder que puguin existir entre elles.

És convenient definir alguns conceptes que tenen un paper important en les
relacions i que cal tenir en compte en parlar d’igualtat quan ens estem referint
a la gestió de conflictes amb perspectiva de gènere. Aquests conceptes són:

• Autonomia: implica independència i capacitat de decisió.
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• Equipotència: es refereix al fet que les persones han de tenir la mateixa
capacitat d’actuar.

• Equifonia: suposa que les veus de les persones que intervenen en el conflicte
siguin valuoses per igual.

• Equivalència: és el fet que les persones, més enllà de les opinions expressa-
des, que és l’aspecte que es tracta a l’anterior epígraf, gaudeixin del mateix
valor.

• Interlocució: es refereix al fet que les dues persones tinguin la mateixa
capacitat d’establir un diàleg (parlar i ser escoltat).

Si aquests trets no es donen, això influeix en les relacions individuals i grupals i
determina la manera com es gestionaran els conflictes. Les relacions socials de
gènere es caracteritzen per ser relacions de poder asimètriques que contribueixen
a l’accés desigual als recursos. Aquest fet es relaciona directament amb els
conflictes i la manera com s’aborden.

Quan parlem de gestió positiva dels conflictes no podem oblidar tots aquells
factors que condicionen les nostres relacions i, per tant, poden ser causes de
molts dels conflictes que ens trobem. De la mateixa manera que s’analitzen les
diferències culturals o d’edat a l’hora de realitzar processos de mediació, també
s’han d’avaluar les qüestions de gènere que hi intervenen. En aquest sentit, cal dir
que aquests components de gènere no afecten només els conflictes entre homes
i dones, sinó també les relacions entre totes les persones, només pel fet de viure
en una societat patriarcal on els estereotips i els rols de gènere condicionen les
nostres maneres de relacionar-nos i entendre la realitat.

A continuació es detallen tres categories de conflictes que han d’abordar-se sent
respectuosos amb la perspectiva de gènere, especialment tenint en compte que
en alguns casos la dimensió de gènere pot estar amagada o pot estar essent
invisibilitzada conscientment o inconscient:

• Conflictes que aparentment no semblen tenir relació amb el gènere.

• Conflictes on la perspectiva de gènere té un paper determinant.

• Conflictes de gènere.

La mirada de gènere aporta la possibilitat de detectar altres desequilibris de poder
que condicionen el conflicte, i no tan sols aquells que es donen entre homes i dones
pel simple fet de tractar-se d’un home o una dona. La interseccionalitat ens parla
d’altres factors que es creuen en les relacions entre homes i dones, com ara l’edat,
l’ètnia, la religió, el nivell socioeconòmic, etc.

En l’àmbit comunitari, les dones sovint compten amb xarxes de suport i de relació
que els permeten fer front a determinades problemàtiques comunitàries de manera
col·lectiva i lluny de l’aïllament. Aquest fenomen contribueix a la gestió positiva
dels conflictes i ha de ser potenciat des de la mediació per aconseguir que les
dinàmiques de suport mutu s’extrapolin a tota la població. A partir de les xarxes
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de suport en els barris que s’acostumen a donar entre dones són possibles la
legitimació, en tant que es pren consciència del poder i les capacitats com a
grup; el reconeixement d’un mateix i de l’altre, i l’apoderament, que són valors
essencials per a la gestió dels conflictes i la mediació en general (Falca, 2017).

1.2 Recursos de mediació comunitària

La mediació comunitària (Hernández Plaza, 2006) és una estratègia de resolució
de conflictes que està basada en la col·laboració i cooperació entre les parts, en què
el procediment consisteix en el fet que dues parts, acompanyades d’una tercera
part neutral, tracten d’aïllar de manera sistemàtica els punts d’acord i desacord
en la relació conflictual, exploren alternatives i consideren compromisos que els
permetin promoure un acord final.

Els recursos, en mediació comunitària, passen per l’existència del que s’anomena
treball comunitari, treball que ha de desenvolupar-se dins de les coordenades del
que coneixem com desenvolupament comunitari.

“Podem definir el que entenem per desenvolupament comunitari: un mètode d’intervenció
que incorpora tots els agents que conformen la comunitat, establint processos de
participació i articulació entre la població i les institucions (fonamentalment les estructures
municipals, encara que no únicament) que, potenciant un procés pedagògic, i les capacitats
participatives dels actors i de les estructures mediadores (tècnics, professionals i entitats
socials), permeti encaminar-se a assolir uns objectius comuns i predeterminats per millorar
les condicions econòmiques, socials i culturals de les comunitats, i els resultats puguin ser
avaluats de forma continuada.”

J. Camacho (2012). “Desarrollo comunitario”, Eunomía, núm. 3 (pàg. 209).

En aquest sentit, són elements importantíssims de la mediació comunitària les
característiques que defineixen el treball comunitari, com per exemple:

• Transversalitat: els problemes i els conflictes no poden ser entesos d’una
manera compartimentada, sinó que troben la seva explicació després d’adop-
tar una visió holística sobre el conjunt de la comunitat. La transversalitat
implica, precisament, la capacitat d’entendre que les intervencions socials
no afecten un únic àmbit de la comunitat, sinó que la transformació en un
d’aquests àmbits afecta també la resta.

• Participació: només hi ha èxit en un procés comunitari (cosa que inclou la
mediació) si hi ha participació dels agents implicats. Aquesta participació
transcendeix la participació de la mera democràcia representativa, ja que no
es tracta únicament de votar els representants, sinó de prendre partit directe
en els assumptes de la comunitat, també en la resolució dels seus conflictes.

• Flexibilitat: atès que cal incorporar en la mesura del possible aquelles
solucions que els actors poden proposar seguint la dinàmica del procés
comunitari, aquestes solucions poden incloure diversos condicionants que
han de ser acceptats.
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• Confiança: els actors que participen en els processos comunitaris han
de reconèixer-se entre ells (perquè són legítims dipositaris de diversos
interessos) i, a més, han de ser capaços de confiar els uns en els altres, atès
que les solucions no depenen de la voluntat d’una de les parts, sinó de la
conjugació de totes aquestes voluntats.

• Aprenentatge mutu: està molt relacionat amb la participació i amb la
confiança, perquè les relacions comunitàries són també la seu de relacions
d’aprenentatge que acaben modelant la mateixa comunitat.

En definitiva, els recursos en mediació comunitària haurien de ser capaços
d’incloure aquestes característiques. Són, per tant, recursos que han de ser
abordats no des d’una posició material, sinó que més aviat tenen a veure amb
la forma d’actuar, de preparar l’abordatge del conflicte, i amb els estils de relació
que es volen assolir gràcies al procés de mediació. Podem considerar recursos de
mediació comunitària els processos següents (Munné et al. 2010):

• Processos entre dues o tres parts implicades

• Processos multipart

• Intervenció en comunitats de veïns

• Cercles de pau

• Assessorament

• Facilitació de grup

• Estudi de conflictes

• Diàlegs públics

• Programes de convivència

• Mesures reparadores

1.2.1 Processos entre dues parts o tres parts implicades

Els processos entre dues o tres parts implicades són una forma o recurs de medi-
ació que es produeix normalment en àmbits privats, com per exemple l’habitatge.
Les persones o grups implicats ho són normalment perquè els seus habitatges estan
molt propers i les activitats en un d’ells poden provocar molèsties en els altres;
per exemple, per sorolls o per pudors. En algunes ocasions el conflicte pot donar-
se dins de l’àmbit familiar i afectar diverses generacions d’una mateixa família,
tot i que els orígens són molt similars: problemes en la convivència fruit de la
proximitat.
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Exemple de conflicte entre dues veïnes

En una comunitat de veïns, dues veïnes estan enfrontades, ja que una d’elles diu que la
veïna de dalt balla i canta i taloneja de tal manera que a ella no la deixa dormir ni descansar,
mentre que l’altra diu que la veïna de sota ha posat una tanca en la seva propietat que li
impedeix veure la sortida del sol i li causa una certa sensació de claustrofòbia.

Quan es decideix intervenir amb aquest recurs entre dues parts implicades a nivell
microsociològic i/o interpersonal és necessari, en un primer moment, apoderar
les dues parts, per tal que siguin capaces de reconèixer la seva possibilitat de
resoldre les dificultats i per tal que confiïn en l’existència i la funcionalitat de
l’estructura de mediació, així com que siguin capaces de reconèixer l’altra part
com a dipositària d’interessos legítims. La resolució del conflicte es produeix a
través de la transformació gradual dels punts de vista de les parts implicades.

1.2.2 Processos multipart

Els processos multipart són processos molt més complexos que els que afecten
únicament dues o tres parts, raó per la qual el recurs que es posa en marxa en
aquesta mena d’actuacions és també més complex. És un recurs que es farà servir
per a conflictes públics on hi ha una confrontació per la utilització de l’espai públic
o per la construcció de noves infraestructures. Són diverses parts enfrontades,
però no totes poden estar identificades i, a més, no totes les parts poden sentir que
formen part d’un mateix grup. En moltes ocasions estem parlant d’un malestar
difús que ha de ser organitzat, perquè sense una demanda clara és complicat poder
trobar cap solució.

Exemple de conflicte en l’ús d’una plaça

Hi ha un conflicte en la utilització d’una plaça. En concret, hi ha problemes amb els
membres d’una comunitat evangèlica, principalment d’ètnia gitana, que tenen les reunions
del culte en un dels costats de la plaça i que, mentre duren aquestes cerimònies, deixen
que els seus fills facin ús, sense control, de les instal·lacions del parc. Ja s’han produït
baralles entre els infants (insults, conflictes en els torns dels gronxadors, etc.), i els pares
també hi han participat.

Aquest recurs no únicament consisteix en l’assoliment del reconeixement de l’altre
i l’apoderament de les parts, sinó que és també necessari un treball de coneixement
de les parts i un important treball en equip per part dels mediadors o de l’equip de
mediació, ja que és possible que les raons darreres del conflicte siguin una altra
mena de conflictes o desacords més profunds de caire cultural, religiós o ètnic.

En els processos multipart s’acostumen a necessitar més reunions que en un
conflicte interpersonal simple, i en aquestes reunions és important que es pugui
escoltar la multiplicitat de veus que componen la relació conflictual. A més, un
abordatge des d’un procés multipart és una excel·lent ocasió per crear o enfortir
els vincles comunitaris.
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1.2.3 Intervencions en comunitats de veïns

Les intervencions en comunitats de veïns són una forma concreta d’actuació que
la majoria de les vegades té a veure amb els conflictes que apareixen en aquestes
comunitats per impagaments o per l’afrontament d’una obra, o per qualsevol altra
actuació que requereix una derrama. Poden existir més de dues parts enfrontades
i el conflicte pot estar amagant una altra mena de dificultats de convivència, on
l’eix ètnic o cultural és aquell que té un major pes. En tot cas, si el conflicte es
tracta des del recurs a la intervenció en una comunitat de veïns, cal tenir en compte
que és necessari un treball multiprocessal, transversal i multidisciplinari, ja que
seran diversos els professionals que hi hauran d’intervenir per tal de dotar les parts
implicades de la informació i el criteri necessari per a l’actuació.

Exemple de conflicte en la presidència d’una comunitat

El president d’una comunitat de veïns vol demanar una mediació perquè vol deixar de ser
el president i no hi ha cap persona que vulgui assumir el càrrec. En la mateixa reunió
d’abandonament vol fer menció de determinats assumptes d’impagaments, així com de
reparacions i desperfectes que estan pendents de ser solucionats.

En aquestes intervencions es parteix de la bona fe dels afectats, raó per la qual
(si no hi ha cap altre conflicte de major profunditat en què seria necessari un altre
recurs) cal iniciar un contacte amb tots els veïns i propiciar el coneixement entre
tots. Per descomptat, pot donar-se el cas que alguns no hi participin, fet que pot
generar algun greuge comparatiu, però cal que la participació sigui al més elevada
possible, ja que els acords als quals s’arribi seran d’obligat compliment per a tots.
Si hi ha conflictes entre diferents veïns (o aquests apareixen a partir de la reunió
de la comunitat), els conflictes seran tractats de manera separada amb el recurs de
processos entre dues parts, ja que són d’una naturalesa diferent.

1.2.4 Cercles de pau

Els cercles de pau són un recurs que se centra en aquella persona o grup que,
a causa dels seus comportaments incívics o problemàtics, ha esdevingut un
problema per a la comunitat de referència. Les parts són les afectades directament
pel conflicte; una de les parts perquè n’és la causant i l’altra perquè pateix les
conseqüències de l’actitud disruptiva de la primera. Els cercles de pau busquen
construir o refer els vincles socials a partir d’apel·lar a la responsabilitat individual
i grupal.

“La dinàmica del cercle de pau emfatitza la integralitat de l’ésser, promou la participació fent
ús de recursos lúdics i reflexius, oferint un espai segur per al diàleg, sota un esquema de
construcció conjunta de valors, que resulta atractiu tant per a les persones menors d’edat
com per a la interacció entre generacions [...]. El cercle de pau també és una eina útil
per abordar conflictes i situacions complexes, ja que es busca comprendre’n les causes
subjacents. Resulta ser llavors una eina per al diagnòstic i la investigació de les situacions
i conflictes que puguin sorgir en la comunitat, les famílies i la comunitat educativa, i la
dinàmica que es genera a l’interior del cercle brinda valuosa informació per a la millor
comprensió i maneig d’aquests problemes i situacions.”
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Z. Martínez Moncada i F. Bernal (2017). “Círculos de paz y convivencia en los centros

educativos”, Integración Académica en Psicología, núm. 13 (pàg. 60).

Exemple de la utilització d’un cercle de pau

En un grup de l’ESO hi ha uns alumnes força disruptius. Més enllà de les mesures
disciplinàries (expulsions, expedients...), el cercle de pau permet a tots els implicats
tenir veu respecte del problema que els incomoda, incloent-hi els alumnes que generen
conflictes, ja que poden estar tenint alguna motivació conscient o inconscient per iniciar o
mantenir la mala aconducta. El cercle de pau no se centra tan sols en l’acció (la conducta
disruptiva a l’aula), sinó en les causes i les conseqüències per a tots els membres de la
comunitat educativa que té aquesta acció.

Estem davant d’un procediment molt estructurat on es convoquen totes les parts i
on hi ha la comunicació dels problemes per part dels diferents actors. Els elements
d’aquesta acció estructurada són (Martínez Moncada i Bernal, 2017):

• El diàleg, que és el mediador únic de l’ús de la paraula. Per tant, es farà
sempre referència al diàleg i a les formes dialògiques de relació, on cal
escoltar les veus de tothom.

• Acord per part dels participants de valors que es converteixin en guies per
al comportament i les actituds de tots.

• Recerca del consens en la presa de decisions.

• Compartiment d’anècdotes personals que poden ajudar a enriquir i aprofun-
dir respecte del tema.

• Fer ús de fórmules (o cerimònies) d’obertura i de tancament de les sessions.

• La presència de dues persones (professionals, mediadors...) que s’encarre-
guen de construir el cercle i que vetllen per tal que aquest es construeixi i
sostingui en un ambient de respecte.

1.2.5 Assessorament

El recurs de l’assessorament es dona quan existeix un conflicte però una de les
parts implicades és un professional (per exemple, de l’àmbit de l’educació o de
la sanitat) que necessita suport per tal de poder dur endavant la seva tasca d’una
manera normalitzada.

Exemple de conflicte en la participació de pares a l’escola

Hi ha una voluntat de les famílies, vehiculada a través de demandes a la direcció d’un
centre, de participar més en la vida del centre escolar. Tanmateix, els tutors del centre
no troben la forma com poder permetre la participació d’aquestes famílies i, quan ho han
permès, això ha estat font de conflictes entre famílies i centre, ja que els suggeriments
de les famílies han estat interpretats pels professionals com crítiques destructives cap a la
seva feina.

La dinàmica de la mediació en l’assessorament (Mas i Torrego, 2014) ha d’anar
dirigida a entendre els missatges de les dues parts, així com a ser capaç d’expressar
aquest missatge d’una forma assertiva.
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El recurs a l’assessorament necessita reunions de treball o preparació prèvia, on
s’elabora una agenda de temes a desenvolupar. Els temes han de ser exposats
d’una manera assertiva i comptant, en tot cas, amb l’escolta activa de les parts per
finalment arribar a definir correctament les posicions i els interessos de les parts
enfrontades.

L’assessorament ha d’acabar abocant uns acords que, entre altres coses, guiaran
una nova pràctica professional i generaran alguna mena de progrés i/o innovació
en la praxis dels professionals implicats.

1.2.6 Facilitació de grup

És un recurs de mediació que es farà servir en aquelles ocasions en les quals
és complicat engegar un procés democràtic de participació. Per exemple, per
decidir els estatuts d’una associació o per prendre alguna decisió concreta respecte
d’un tema significatiu per a una comunitat (decidir aspectes pressupostaris que
afecten un barri; decidir sobre les normes de funcionament d’un equipament,
etc.). La facilitació de grup, així, es du a terme en aquelles situacions de grup
o comunitàries en què la presa de decisions democràtica esdevé complexa.

“La facilitació de grups és un conjunt d’eines, tècniques i habilitats per garantir el bon
funcionament d’un grup, tant en la consecució dels seus objectius i realització de la
seva visió col·lectiva com en la creació d’un clima relacional on regni la confiança i
una comunicació fluida, empàtica i honesta. La facilitació ajuda a prevenir conflictes en
incidir tant en els aspectes estructurals i productius del grup, especialment en la presa
de decisions i l’avaluació de les estructures grupals existents, visibles i ocultes, com en
el mateix procés grupal, desvelant problemes relacionals, situacions de privilegi i abús de
poder i altres efectes no desitjats de la cultura grupal [...]. La facilitació és especialment
valuosa en el cas de grups d’iguals, com associacions, cooperatives o comunitats, tot i que
s’aplica amb el mateix èxit a qualsevol tipus de grup o organització.”

J. Escorihuela (2006). “Taller de habilidades del facilitador”, Acciones e investigaciones

sociales, núm. 22 (pàg. 159).

Des d’aquest punt de vista, la facilitació de grups el que busca és crear comunitat.
No nega la necessitat o la possibilitat d’un lideratge, però tracta de posar la
responsabilitat en el grup de tal manera que a aquells que lideren els grups se’ls
pugui oposar un col·lectiu d’opositors apoderats que fan escoltar la seva veu i que
participen de manera activa en la presa de decisions significatives per a la totalitat
del grup.

Normalment, la facilitació de grups és un recurs que està encarnat en una única
persona (o en un grup reduït de persones), que són les que s’encarreguen de fer
més fàcils les comunicacions entre els membres del grup, així com de generar una
forma discursiva respectuosa i oberta, en el sentit de participativa.
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1.2.7 Estudi de conflictes

És un recurs que s’ha de fer servir en situacions molt complexes en les quals és
necessari fer una anàlisi profunda de les causes i dels actors. Les parts enfrontades
no necessàriament han de participar en aquest estudi (no almenys com a agents
de recerca, tot i que sí com a investigats), si bé sí que ho poden fer si l’equip
de mediació ho creu convenient i/o si són actors amb informació privilegiada o
imprescindible per a la resolució del problema.

Exemple de degradació de la convivència

En un municipi hi ha un increment de les conductes delictives i incíviques. Hi ha diverses
explicacions sobre aquesta qüestió que poden ser vàlides, però aquestes explicacions són
en alguns casos contradictòries i, de tota manera, sempre deixen dimensions del problema
inexplicades. És necessari veure exactament on és el problema, però cap agent cívic ni cap
representant de la comunitat és capaç de fer-ne una anàlisi que no es quedi en la superfície.
Es creu que hi ha problemes amagats de racisme i de desigualtat, però no són evidents.
Al mateix temps, hi ha diferents comunitats de base ètnica o cultural que conviuen, però ni
estan organitzades ni es perceben a si mateixes com una unitat. La convivència continua
empitjorant i cal fer-hi alguna cosa.

En l’estudi de conflictes és necessari generar un equip multidisciplinari que sigui
capaç de fer una anàlisi i un diagnòstic objectiu de la situació. És un recurs que
farem servir quan no hi hagi evidències clares de la causa o de les causes d’un
conflicte o quan es vulgui conèixer de manera profunda l’estat de la qüestió quant a
les relacions comunitàries. Allò normal és que es descobreixin diversos conflictes
que corren de manera paral·lela i que afecten en diversos nivells la comunitat. Des
d’aquest punt de vista, l’estudi de conflictes és un metarecurs, ja que és un recurs
des del qual es podran implementar nous recursos.

1.2.8 Diàlegs públics

És un recurs útil per abordar situacions complexes en les quals poden estar
immersos ciutadans i professionals, tot i que no necessàriament siguin generadores
de conflicte. És un recurs necessari quan es vol escoltar la veu de diferents agents
que tenen opinions diverses, tot i que no necessàriament contradictòries, respecte
d’algun equipament o respecte d’algun dispositiu relacionat amb el benestar de la
població.

Exemple d’obertura de projecte de cultura popular

Un diàleg públic pot obrir-se, per exemple, quan es vol posar en marxa un projecte de
cultura popular en una localitat determinada. Aquest projecte té una seu física però pot
comptar amb altres seus flexibles o mòbils que van traslladant-se pel municipi. Del que es
tracta és de decidir quines iniciatives es tindran en compte, així com la calendarització
d’aquestes. En principi el projecte no aixeca cap polèmica i, en general, els diferents
agents del municipi hi estan d’acord, però aquest és un projecte que ha de concretar-se
i per concretar-se necessita la participació dels ciutadans. Els diàlegs públics són formes
obertes de participació que prenen la forma d’un intercanvi institucionalitzat d’informació i
punts de vista.
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“Debat públic és l’intercanvi ordenat d’arguments i opinions, entre persones de
procedències diverses i àmplia pluralitat, respecte de matèries relacionades amb la
col·lectivitat i la política, amb la finalitat de fer aportacions que puguin influir en la seva
eficàcia i en la dels recursos públics necessaris per a la seva realització, així com en la
qualitat del mateix procés democràtic. Els elements, doncs, són:

• Intercanvi d’arguments i opinions.

• El diàleg, la conversa i la paraula com a instruments bàsics.

• El ventall d’opinions ha d’incorporar la diversitat i pluralitat de la comunitat afectada.

• L’objecte del debat sempre ha de ser de contingut polític (col·lectiu, comunitari).

• La finalitat és fer aportacions per influir i incidir en la millora de les intervencions públiques o
comunitàries, i millorar la qualitat de la democràcia.

• No cal arribar a conclusions consensuades.

• No cal votar per prendre decisions.”

F. Pindado i O. Rebollo (2015). El debate público (pàg. 31).

El diàleg públic, en definitiva, es relaciona amb l’acció comunitària però no és
un sinònim d’aquesta. És evident que l’acció comunitària necessita la partici-
pació dels agents comunitaris però aquesta participació no sempre incorpora la
totalitat dels actors comunitaris. Precisament per la pròpia complexitat de les
comunitats, l’acció comunitària pot representar amb excés algunes subcomunitats
i infrarepresentar-ne d’altres. El diàleg públic pren la forma d’una tècnica o d’un
recurs participatiu, de base democràtica, en la qual hi ha la preocupació per la
participació de tothom. Mentre que l’acció comunitària pren en consideració els
interessos d’aquells que la impulsen, el diàleg públic tracta de fer el camí a la
inversa, preguntant a la comunitat en la seva globalitat respecte de quins interessos
cal desenvolupar.

1.2.9 Programes de convivència

Els programes de convivència són un recurs eminentment preventiu, tot i que
també poden fer-se servir una vegada hi ha hagut algun conflicte comunitari. Els
objectius són enfortir el teixit social i el capital social amb la finalitat d’apoderar
els membres de la comunitat perquè siguin capaços de resoldre els possibles
conflictes que hi puguin aparèixer.

Exemple de programa de convivència

El programa de neutralització dels rumors “Desmuntem rumors per fomentar la
convivència”, desenvolupat al municipi de Sant Boi de Llobregat entre el 2011 i el 2013
per la Xarxa d’Alumnes i Educadors per la Convivència, és un bon exemple d’un programa
de convivència, ja que afavoreix la comunicació oberta i sana entre els diferents col·lectius
i comunitats que formen part del municipi, educant en la no-discriminació i promovent la
reflexió i la implicació directa de diferents agents socials (Prieto et al., 2013).

Un programa de convivència haurà de fer ús del treball en xarxa, així com de tots
aquells recursos de participació i comunicació que siguin necessaris. Això és així
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perquè la convivència només s’aconseguirà si la totalitat dels agents socials poden
proposar aquelles normes de convivència que els resulten necessàries.

1.2.10 Mesures reparadores

Les mesures reparadores són un recurs de mediació molt rellevant, ja que suposen
la possibilitat, per part d’aquell o aquells que han soscavat la convivència, de
reparar els danys causats. Les mesures reparadores no poden consistir en l’únic
recurs per resoldre un conflicte, però si hi ha un dany identificat és molt positiu
que sigui eliminat, esborrat o resolt en la mesura del possible.

“En els sistemes penals moderns, el tema de la reparació a les víctimes constitueix un
dels aspectes de major rellevància [...]. La pena privativa de la llibertat no pot ser l’única
resposta a la delinqüència, aquesta tendeix a deslegitimar-se en solitud; la pluralitat de
respostes al delicte no és sinó un correlat a la pluralitat de situacions que porten les
persones concretes a delinquir. La reparació sorgeix, en dret penal, com una resposta
que pretén evitar el reduccionisme; no és una qüestió merament juridicocivil, sinó que
contribueix també a la consecució dels fins de la pena. Té un efecte resocialitzador, ja que
obliga l’autor a enfrontar-se amb les conseqüències del seu fet i a aprendre a conèixer els
interessos legítims de la víctima; pot ser experimentada per ell com una cosa necessària
i justa, a més de fomentar un reconeixement de les normes. Igualment, pot conduir a una
reconciliació entre autor i víctima i facilitar la reintegració del culpable.”

J. Sampedro (2016). “El proceso penal como encuentro víctima-victimario: reflexión en

torno al espacio judicial como escenario de encuentro hacia la reconciliación”, Revista de

Victimología, núm. 3 (pàg. 129).

En els acords de mediació, quan s’està resolent un conflicte en el qual hi ha una
víctima i un victimari o quan hi ha una persona o grup que s’ha comportat de
manera incívica respecte de la comunitat, s’ha de deixar clar a què es compromet
aquell que ha agredit la resta de la comunitat, és a dir: quines són les accions
que es compromet a completar per tal d’eliminar o minimitzar les conseqüències
de la seva primera acció. Aquestes mesures reparadores han de ser raonables i
proporcionals, i han de cuidar tant la dignitat de la víctima, que ha de sentir que
està sent correctament reparada, com la del victimari (que no pot ser assenyalat
i/o discriminat) i la del seu grup d’origen.

1.3 Activitats socioeducatives facilitadores de la comunicació

Com que un dels elements fonamentals a l’hora de tractar els conflictes és la
cura de la comunicació entre les persones i grups, és força necessari treballar
en estils de comunicació que siguin directes però no ofensius, seguint la recepta
de la conducta assertiva. Alhora, les falles comunicatives són una altra de les
causes de conflictes: malentesos, prejudicis, errades de comprensió perquè no es
comparteixen els mateixos codis, etc. Poden ser la causa de conflictes de caire
social i comunitari.
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Per totes aquestes raons, des d’un servei de mediació i/o de prevenció de conflictes
és necessari comptar amb actuacions que vagin dirigides, precisament, a fer la
comunicació més eficaç i positiva, de tal manera que la comunicació no sigui mai
més la font d’un conflicte sinó que, més bé, sigui una eina per superar-lo.

Des d’aquest punt de vista hi ha diverses actuacions que poden ser dutes a terme:

• Formacions o tallers per desmuntar prejudicis i estereotips.

• Foment de la participació en espais comuns: festes populars, esport...

• Tallers d’habilitats socials, cultura de pau i comunicació no violenta.

• Grups de discussió.

1.3.1 Formacions o tallers per desmuntar prejudicis i estereotips

L’aparició de prejudicis pot ser vista com un efecte normal de la necessitat humana
d’establir generalitzacions de cara a habitar el món, i normalment els prejudicis
i els estereotips se superen de manera normal quan les persones que en tenen
incrementen el seu coneixement respecte de la realitat. El problema arriba quan
aquests prejudicis o estereotips vicien la relació entre les persones i són l’excusa
per a relacions d’explotació o per al manteniment de desigualtats, i quan, en relació
amb l’anterior, els prejudicis no són superats, tot i existir evidències contràries
a aquests, ja que, en darrera instància, el prejudici acompleix una funció en
l’estructura social (per exemple, mantenint les jerarquies i les desigualtats).

En aquest sentit, poden resultar d’interès projectes com La Lluna Blava (Casas
i Casas, 1999), ja que hi ha un intent de millorar la xarxa del barri des de les
activitats educatives i lúdiques de les quals gaudeixen infants i joves, convertint-
los en agents de canvi contra els prejudicis i els estereotips.

“El projecte de La Lluna Blava va consistir en la introducció gradual d’activitats de
música dins el funcionament de les ludoteques fins a aconseguir que els educadors
poguessin utilitzar amb comoditat diferents recursos musicals per a l’obtenció dels objectius
pedagògics marcats. Cal recalcar que aquests centres no són mers punts de reunió i oci,
sinó que tenen programes pedagògics molt elaborats i que els educadors i pedagogs que hi
treballen tenen una gran preparació. El punt de partida del projecte era la consideració que
la música és un recurs eminentment lúdic i que, com a tal, permet l’obtenció de determinats
objectius pedagògics d’una manera molt més atractiva per als nens. Donada la realitat
dels centres, evidentment un dels objectius treballats va ser precisament la interculturalitat.
Tradicionalment, als centres es realitzen activitats destinades a una bona convivència entre
els seus membres i a evitar conflictes en el si dels grups; un dels aspectes observats
són les diferències culturals. Des del projecte de música, també es van treballar activitats
amb aquesta finalitat; activitats múltiples i diverses, amb grups de diferents edats, però
sempre sobre una mateixa hipòtesi prèvia [...]. La motivació principal per a la realització
d’activitats relacionades amb la interculturalitat va ser la constatació de l’existència de
prejudicis negatius enfront de determinats grups presents o no en els centres. Es va
plantejar, doncs, la necessitat o l’interès per realitzar activitats que fessin reflexionar els
nens sobre la inexactitud de certes creences i els problemes de convivència que podien
implicar determinades actituds, especialment en un context multicultural com eren els
centres i com és el barri del Raval.”
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M. Casas (1999). “Cambio de actitudes en contextos interculturales en Barcelona:

Actividades lúdicas y modificación de prejuicios”, Scripta Nova. Revista electrónica de

geografía y ciencias sociales, núm. 44.

1.3.2 Foment de la participació en espais comuns: festes populars,
esport...

Qualsevol servei de mediació o de prevenció de conflictes necessita, per definició,
la participació dels agents de la comunitat que, al cap i a la fi, en seran els seus
usuaris potencials. El foment de la participació és un objectiu per a qualsevol
activitat de caire comunitari, però aquest foment de la participació no succeeix en
el buit: no tan sols per desitjar que la participació augmenti aquesta ho farà. Són
necessàries activitats que l’esperonin.

Des d’aquest punt de vista, el recurs a aspectes lúdics i d’utilització del temps d’oci
demostra la seva funcionalitat. La presència dels col·lectius en aquestes activitats
serveix perquè es coneguin entre si i, igualment, perquè coneguin l’existència del
servei de mediació o prevenció.

“L’esport pot tenir connotacions més o menys “globalitzadores” per unificar reglaments,
campionats, gustos, l’espectacle que envolta els esdeveniments esportius..., però també
té l’aspecte positiu del llenguatge universal, de facilitador de comunicació. No obstant això,
no hem d’oblidar les possibilitats dels jocs populars i dels jocs tradicionals, més locals,
més comunitaris, més flexibles, amb normes i variants que s’adapten a les circumstàncies
i als contextos concrets. És un paral·lelisme que hem de valorar; l’esport és un mitjà
extraordinari en la integració i en la comunicació en contextos multiculturals i d’immigració,
però el joc està en la mateixa línia, com a mínim.

F. Molina (2010). “Deporte, interculturalidad y calidad de vida: nuevos modelos de

integración social” en Anduli: revista andaluza de ciencias sociales, núm. 9 (pàg. 170-

171).

Es pressuposa que l’organització d’activitats lúdiques i esportives afavorirà la
participació dels diferents col·lectius d’una comunitat i que aquesta participació
s’originarà en peu d’igualtat, ateses les característiques pròpies de les activitats
d’oci, on l’existència de jerarquies i/o d’estructures de poder es veu fortament
atenuada.

1.3.3 Tallers d’habilitats socials, cultura de pau i comunicació no
violenta

La formació en habilitats socials i/o en cultura de pau és un altre dels recursos
fonamentals que haurien d’oferir-se des d’un servei de mediació o prevenció. La
cultura de pau necessita uns recursos concrets que s’apliquen en formacions que
desenvolupen els conceptes i les actituds i conductes apropiades (Amador, 2011).
Des d’aquest punt de vista, la cultura de pau pot ser especialment ensenyada i
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assimilada des dels centres educatius, de tal forma que s’aconsegueixi el doble
objectiu de resoldre els conflictes que puguin aparèixer en ells i que els nois i les
noies joves es converteixin en agents de pau.

Tallers d’habilitats socials com a mecanisme de prevenció i resolució de conflictes

En una societat cada vegada més heterogènia hem de valorar la possibilitat que els
individus i grups tinguin diversos codis comunicacionals, així com diferents habilitats, que
no depenen únicament del substrat cultural de cadascú sinó, també, de la història de vida
de cada persona. Les habilitats socials, com a conducta prosocial de comunicació assertiva
amb els altres, poden aprendre’s, i l’existència de formació en aquest sentit compleix dues
grans funcions: per un costat dona les eines a individus i grups per poder comunicar-se de
forma efectiva; per un altre, genera un nou espai relacional i comunitari on persones i grups
diversos poden tenir un punt de trobada.

1.3.4 Grups de discussió

En els grups de discussió es poden treballar diverses dinàmiques que ajuden a as-
solir el coneixement entre els individus; aquest coneixement dificulta l’existència
de conflictes o, si aquests apareixen, en facilita la resolució. Un grup de discussió
és en realitat una tècnica d’entrevista en la qual un moderador proposa un tema de
debat que ha de ser comentat pels assistents.

L’organització d’un cicle de grups de discussió, oberts de manera lliure al públic,
és útil des de dos punts de vista: en primer lloc, com a tècnica diagnòstica ens
permet conèixer el punt de vista dels actors comunitaris respecte de diversos temes,
entre els quals hi pot haver els estereotips, els prejudicis, les opinions respecte de
les formes alternatives de resolució de conflictes, etc. I en segon lloc, perquè
els grups de discussió, si estan correctament moderats, són una forma molt útil
d’ensinistrament en habilitats socials i els participants es poden convertir en agents
de canvi respecte a les seves comunitats o col·lectius.

Els temes d’alguns dels grups de discussió podrien ser:

• La comunicació.

• Les habilitats d’escolta activa.

• L’empatia.

• La gestió emocional.

• La naturalesa dels conflictes.

1.4 Determinació d’espais de trobada

Els espais on tindran lloc processos de mediació han de reunir les característiques
necessàries per facilitar la comunicació. Això implica tenir-ne cura i preocupar-se
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del fet que el mobiliari asseguri condicions d’igualtat i sigui còmode i confortable,
així com que l’espai estigui ubicat en equipaments neutrals, accessibles, propers.

Existeixen diverses possibilitats d’ubicació del servei de mediació a la comunitat;
a continuació s’exposen aquells que, pel seu paper aglutinador, propicien el
desenvolupament de la funció preventiva:

• Centres educatius: la mediació escolar és un dels àmbits on la prevenció
en conflictes actua de manera més efectiva i permet realitzar una tasca
pedagògica amb un sector específic de la població que després tindrà una
influència directa en la millora de la convivència comunitària.

• Centres cívics o culturals: la missió principal dels centres cívics i tots els
centres culturals en general és vertebrar la comunitat per afavorir la cohesió
social. Són espais oberts a tothom que afavoreixen la participació de tothom
en la base de l’equitat i l’arrelament. Promouen el sentiment de pertinença
al territori i per tant la transmissió de valors cívics i comunitaris.

Els centres cívics acostumen a aglutinar les actuacions dels diferents actors
socials que persegueixen els mateixos objectius comunitaris: l’apoderament
personal i grupal, la inclusió i la igualtat, que són compartits amb la
mediació.

• Associacions de veïns i veïnes: asseguren el pluralisme i representen valors
com la diversitat, la participació i la identitat col·lectiva i, per tant, tenen
un paper fonamental a l’hora d’aconseguir la cohesió social. Per la seva
capacitat d’estar a peu de carrer, es converteixen en receptores de totes
les persones de la comunitat i també de realitats diverses que inclouen els
conflictes.

Les associacions de veïns tenen un rol mitjancer entre la societat i les
administracions, en tant que coneixedores de situacions a les quals cal donar
resposta, injustícies o deficiències detectades. D’aquesta manera, visibilit-
zen problemàtiques que són col·lectives i, de vegades, són percebudes com
individuals, cosa que acostuma a originar conflictes.

• Plans de desenvolupament comunitari: els plans de desenvolupament
comunitari tenen la seva seu física en espais del territori que asseguren
l’accessibilitat i la participació. Es defineixen com processos d’acció
comunitària amb l’objectiu d’aconseguir la transformació social i la millora
de les condicions de vida del territori on es duen a terme les seves actuacions.
Tots els agents comunitaris, com ara les administracions, els serveis, el teixit
associatiu o les entitats i la població en general participen de manera activa
en el procés, cosa que assegura la pluralitat i la inclusió.

La seva metodologia de funcionament és el treball en xarxa i comunitari que
persegueix generar i potenciar sinergies a l’hora de dur a terme qualsevol
intervenció. Això es tradueix en comissions de treball (o taules) on
participen veïns i veïnes, professionals de les administracions i entitats,
organitzades per àmbits de treball: salut, educació, inserció social, entorn,
espais públics, cultura, etc., a partir de les quals es defineixen els projectes
que es realitzaran. Això suposa la possibilitat de detectar situacions
problemàtiques i la posada en marxa de les respostes necessàries. Els pilars
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fonamentals dels plans de desenvolupament comunitaris són la participació,
la sostenibilitat, la corresponsabilitat i la prevenció.

1.5 Actuacions per donar a conèixer el servei de mediació als agents
socials.

És important portar a terme una tasca de difusió correctament dissenyada que doni
a conèixer tots els aspectes que determinaran el posterior èxit de la posada en
marxa i el desenvolupament del servei. Entenem per èxit, la utilització sostenible
del recurs, amb un alt grau de participació en les seves actuacions, i amb la
satisfacció de les persones usuàries. Tot recurs que es posa al servei de la
intervenció social té com a objectiu principal ser motor de canvi i millora de les
condicions de vida de la gent; per tant, allò desitjable és que el recurs sigui una
eina de referència per al major nombre de persones, grups i col·lectius.

Caldrà dur a terme una tasca pedagògica que faciliti la responsabilització ciuta-
dana, i per això és necessari donar a conèixer els perquès de la mediació, els
seus principis i la seva metodologia a la resta d’agents socials amb els quals es
treballarà. D’aquesta manera, es facilita la introducció de la cultura de la mediació
i la potenciació del seu ús a l’hora de fer derivacions des dels recursos.

Els aspectes que cal donar a conèixer són (Ountes i Munné, 2005):

• Els objectius del servei de mediació.

• Els principis de la mediació.

• La metodologia.

• Els canals de derivació.

• La persona mediadora.

Les actuacions per difondre el servei poden ser:

• Formació de polítics, professionals i associacions del municipi per al
coneixement de la mediació i l’ús del servei.

• Formació i informació a la ciutadania.

• Jornades de presentació del servei amb representants polítics, professionals
i associacions.

• Jornades de presentació del servei a diferents espais de medi obert del
territori.

• Elaboració de documents per a la difusió del servei.

• Difusió del projecte i creació d’una cultura de mediació al municipi.

• Difusió de l’avaluació del primer any del servei.
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2. La gestió alternativa de conflictes

La mateixa naturalesa humana implica el conflicte. El conflicte, així, és quelcom
normal a les nostres vides i, per tant, hem de ser capaços d’entendre que sovint ens
veurem immersos en algun. Si concebem el conflicte com una cosa negativa de la
qual cal fugir a tota costa no estem sent realistes i, en darrera instància, fugint del
conflicte també fugim de múltiples relacions socials que poden ser beneficioses,
incloent-hi les que ens permeten un aprenentatge. El fet és, doncs, que no hem
de tenir por dels conflictes. De fet, l’existència de conflictes en una comunitat és
símptoma que hi ha contacte entre els seus membres, i això, en darrera instància,
és positiu.

“El conflicte produeix, en les persones que el pateixen, diferents emocions, cognicions i
motivacions. Les emocions associades a un conflicte poden ser molt diverses i poden
afectar el comportament dels negociadors i els seus resultats. De la mateixa manera, el
conflicte pot ser interpretat i valorat de moltes diverses maneres per les parts que l’integren.
Així, alguns poden percebre el conflicte com una situació negativa, on només caben les
pèrdues per ambdues parts, mentre que altres persones el poden percebre com una
oportunitat per obtenir beneficis o millores de la situació actual. De la mateixa manera,
les persones poden tenir diferents motivacions respecte a com els agradaria que fossin els
resultats del conflicte.”

J. Medina et al. (2005). Gestión del conflicto, negociación y mediación (pàg. 51).

Tanmateix, els que sí ens han de preocupar són els conflictes generats per la
desigualtat i per la injustícia, aquells conflictes en els quals una de les parts tracta (i
aconsegueix) d’invisibilitzar l‘altra. També, de la mateixa manera, ens haurien de
preocupar els conflictes on existeix una clara asimetria de poder i, per descomptat,
aquells que s’han enquistat en el medi social i amenacen la convivència: els
que s’han convertit en estructurals. Quan com a integradors socials participem
professionalment en la resolució d’un conflicte normalment som els mediadors.

Ser el mediador vol dir que som capaços d’orientar les parts que estan en conflicte
per tal que resolguin les seves diferències, tot i que normalment no tindrem la
capacitat d’imposar les nostres decisions. Això, que pot semblar un desavantatge,
és en realitat un gran aspecte positiu, perquè una de les característiques de la
intervenció social és buscar l’apoderament de les persones i/o dels grups amb els
quals intervenim: les solucions han d’assolir-les els usuaris, que han de quedar
contents amb el resultat.

En la mesura del possible, cal buscar la forma de resolució de conflictes que sigui
beneficiosa per a totes les parts implicades. Evidentment, això no serà sempre
possible. És part d’una personalitat assertiva saber valorar quan es té la raó i
quan no, i, en tot cas, tenir en compte les necessitats dels altres. Però també
és important no cedir si considerem que tenim la raó i no ens estan convencent
del contrari. El més normal és que en la resolució d’un conflicte s’arribi a un
punt intermedi entre les posicions dels que estan discutint, atès que totes les parts
poden tenir elements de raó. Resoldre satisfactòriament un conflicte és una font
importantíssima d’autoestima i ajuda a la percepció d’autoeficàcia.
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trabajo social (1995).

Encara que sigui només de manera esquemàtica, és interessant enunciar algunes
de les causes que poden acabar provocant conflictes i que, sens dubte, inclouen
l’existència de prejudicis, la mala comunicació, la lluita pel poder (sigui quin sigui
aquest poder) i la manca de capacitat de diàleg (Marroquín, 2002). Entre aquestes
causes podem trobar-hi:

• Conflictes d’interessos i necessitats que les parts veuen com a incompati-
bles: és una de les motivacions clàssiques de l’aparició de conflictes, ja que
pressuposa la competició per recursos que apareixen com a escassos.

• Problemes estructurals i relacions de poder, fet que inclou la distribució
desigual de recursos, i molt especialment quan la situació donada genera
desigualtats o injustícies que alguna de les parts percep com a insostenibles.

• Problemes de valors i principis, incloent-hi les diferències de motivació:
els conflictes no necessàriament tenen una base material; de fet, és impor-
tant entendre que alguns poden estar basats en aspectes simbòlics que, tot i
no oferir avantatges directes a les parts en conflicte, poder ser entesos com
a centrals en les reivindicacions d’uns i altres.

• Problemes d’informació i/o de comunicació: és una de les tipologies
clau a l’hora d’entendre les causes dels conflictes, ja que les diferències
en la interpretació dels fets, les vies d’informació deficients o la informació
equivocada o inexacta poden provocar enfrontaments i dificultats.

• Problemes de relacions entre persones: cal tenir en compte que un
conflicte és, en darrera instància, una relació social. La personalitat dels
individus i la seva història de relacions socials anteriors poden, sense cap
mena de dubte, condicionar la marxa d’aquesta relació social.

2.1 Components i tipus de conflictes

Donar algunes definicions de conflicte ens pot orientar respecte als elements
principals que té un conflicte i que, per tant, hem de considerar a l’hora de la
seva solució.

Un conflicte és una situació en què dues o més persones entren en oposició
o desacord a causa de la incompatibilitat entre els seus interessos, desigs o
valors. També podem considerar que un conflicte apareix quan existeix un
estat de tensió que sorgeix entre dues o més parts perquè tenen interessos
iguals, diferents o oposats sobre algú o alguna cosa, i en què es veuen com a
difícilment compatibles aquests interessos o compartible el recurs respecte
al qual es competeix.

En general, doncs, parlem de conflicte quan hi ha dues o més parts que volen
aprofitar uns recursos que són escassos, o dues o més parts que volen fer valdre
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els seus interessos o els seus punts de vista per damunt dels interessos o punts de
vista dels altres.

En general, per tant, cal considerar el conflicte com una relació social. Així:

“El vocable conflicte designa, doncs, una situació complexa que es defineix primer per
una determinada estructura de les relacions socials. El conflicte pot enfrontar individus
(conflicte interpersonal), grups (conflicte intergrupal), organitzacions socials (conflicte
social) o nacions (conflicte internacional). Però la natura del conflicte pot ser molt variada.
Les parts poden perseguir finalitats antagòniques [...]. Pot ser també que les parts tinguin
valors contradictoris [...]. El conflicte sembla, doncs, definir una situació en la qual unes
entitats socials apunten a metes oposades, afirmen valors antagònics o tenen interessos
divergents.”

H. Touzard (1980). La mediación y la solución de los conflictos (pàg. 47-48).

S’han definit, a més, determinades fases per les quals es creu que un conflicte
passa de manera general. Conèixer-les és important, ja que el procés de resolució
de conflictes, sigui quina sigui la tècnica triada, no pot resultar idèntic segons la
fase en la qual el conflicte transiti. Aquestes fases (Pozo, 2006) són:

• Fase d’oposició o incompatibilitat potencial: seria la primera de les
fases i, en aquesta, pot no haver aparegut encara el conflicte, però sí que
existeixen els condicionants que el desencadenaran en forma de problemes
en la comunicació, variables personals o problemes estructurals.

• Fase de cognició i personalització: és el moment en el qual el conflicte ja
és conegut per una o per les dues parts. És a dir, el moment en el qual ja
existeix la consciència del conflicte.

• Fase d’intencions: és una fase prèvia a la fase de la conducta i/o del
comportament i és una fase crítica, ja que hi entren en joc les creences
que les parts tenen les unes respecte de les altres. Les intencions no
necessàriament es materialitzaran, però la seva existència (o la creença de
la seva existència) poden suposar noves fonts de conflicte.

• Fase de comportament: és el moment en el qual es materialitzen les
intencions i on entren en joc no únicament les respostes en termes de
conducta, sinó que també afloren les emocions.

• Fase de resultats: la interacció entre les parts en conflicte produeix una
sèrie de resultats que poden millorar la qualitat de les interaccions entre
les parts i ser netament positius per a tothom o, pel contrari, resultar
perjudicials.

2.1.1 Concepcions al voltant dels conflictes

Existeix la possibilitat d’entendre el conflicte des del punt de vista psicològic o
individual; per exemple, pot haver-hi un conflicte quan un individu ha de triar entre
diverses opcions i la tria implica prendre decisions importants respecte a la seva



Mediació comunitària 34 Actuacions per a la prevenció de conflictes

Una dissonància cognitiva
és la diferència entre allò

que percep un individu i la
realitat que l’envolta.

pròpia qualitat de vida o respecte al benestar dels altres (Touzard, 1980). Tot i així,
el conflicte que ens interessa des del punt de vista de la mediació és el conflicte
que inclou més d’una part (més d’un individu) i que transcendeix els límits dels
aspectes purament individuals per passar a tenir algun tipus de significació social.
Des d’aquest punt de vista, podem fer una primera classificació pel que fa a la
forma com considerem els conflictes, que poden tenir una concepció psicològica,
una concepció sociològica i una concepció psicosociològica.

Concepció psicològica

Des del punt de vista psicològic, el conflicte pot ser intraindividual o interindivi-
dual. Parlem d’un conflicte intraindividual o intrapersonal, per exemple, quan hi
ha un conflicte de rols o hi ha alguna dissonància cognitiva respecte a la qual cal
prendre alguna decisió que pot resultar controvertida.

“Un individu pot experimentar un conflicte a nivell dels papers que ha de desenvolupar si
pertany a grups diferents que li prescriuen papers contradictoris en un mateix moment [...].
En un nivell menys conscient, el conflicte intrapsíquic pot situar-se en el nivell dels desitjos,
les queixes, els impulsos, i tota l’anàlisi freudiana de la personalitat gira al voltant de la noció
de conflicte entre impulsos antagònics o entre la libido i les instàncies de la personalitat.”

H. Touzard (1980). La mediación y la solución de los conflictos (pàg. 24).

Exemple de conflicte intrapersonal

Un noi de tretze anys pot tenir en classe un rol disruptiu, conflictiu o problemàtic; ell troba
el reconeixement dels seus companys tenint aquesta mena de conducta i no li importen els
càstigs o les amonestacions que rep per part del professorat, ja que considera que obté
més avantatges amb aquesta forma de comportament. Tanmateix, a l’esplai o al cau el
noi pot tenir una actitud molt col·laboradora amb els monitors i educadors, ja que es troba
en un altre context i se li reconeixen altres mèrits. Si un dels companys de la seva classe
s’apunta al cau o a l’esplai, aquest noi pot veure’s en la disjuntiva de mantenir la conducta
col·laboradora o iniciar-ne una de disruptiva.

També pot existir un conflicte interindividual o interpersonal quan aquest esdevé
entre persones diferents. Aquesta forma de conflicte pot venir acompanyada de
conductes violentes o no, i és precisament al voltant d’aquesta conducta concreta,
agressiva, respecte de la qual hi ha discussió.

Així, hi ha tres grans explicacions al voltant de la conducta agressiva: l’agressió
pot ser considerada una conducta innata, programada de manera genètica en
l’individu, que compta amb aquesta forma d’actuar en el seu repertori i que, per
tant, la utilitza (Touzard, 1980). L’agressió també podria ser considerada una
resposta individual a les frustracions que són imposades des del medi i que, per
tant, no necessàriament té un origen biològic.

Finalment l’agressió també podria ser una conducta apresa que produeix en aquell
que la desenvolupa algun tipus de plaer o que, de manera instrumental, permet a
qui la porta a terme assolir determinades finalitats.
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Concepció sociològica

Hi ha una doble consideració del conflicte des del punt de vista sociològic.
Des d’un punt de vista funcionalista, el conflicte és conjuntural (temporal,
circumstancial). El conflicte és una patologia de l’ordre social, és desintegrador;
però tot i que el conflicte té elements negatius, existeix la possibilitat d’aprendre’n.
Des d’aquest punt de vista, el conflicte pot esdevenir positiu (és una oportunitat)
si se sap resoldre correctament.

Des d’aquest plantejament, doncs, el conflicte no està necessàriament provocat
per la lluita de classes i, de fet, allò normal dins d’una estructura social és que les
relacions de consens siguin majoritàries; els sistemes socials es basen en relacions
de cooperació on les diferents parts del sistema compleixen funcions determinades
i, així, l’existència d’algun tipus de conflicte és una desviació respecte a l’estat
adequat de les coses, que hauria de ser corregida a partir d’educació i de formació.
El conflicte és, doncs, el resultat d’un mal funcionament del sistema social
(Touzard, 1980).

Des del punt de vista marxista, el conflicte és bàsic en els processos de transforma-
ció social. El conflicte durarà mentre existeixi el sistema capitalista i és, per tant,
a llarg termini. Segons aquesta teoria, hi ha elements socials contradictoris que es
resolen principalment en el que s’ha anomenat lluita de classes: el grup dominant
fa servir la coacció per mantenir l’ordre social i, normalment, quan parlem de
conflicte parlem de lluita de classes.

Quan es parla de sociologia de conflicte es parla majoritàriament d’aquest punt
de vista, tot i que matisat, per exemple, quan es considera algunes de les funcions
beneficioses que pot complir el conflicte. Autors com Coser o com Dahrendorf
(Köhler i Marín Artiles, 2010) tenen interessants punts de vista respecte al
conflicte i entenen la seva existència tenint en compte els següents elements:

• En la vida social el conflicte és present i s’hi expressa amb tota una sèrie de
normes que el regulen o que serveixen per exercir coacció i/o repressió.

• L’equilibri social és un equilibri precari que té a veure més amb la capacitat
d’exercir la força que amb el consens expressat de forma voluntària.

• El consens normatiu és la traducció ideològica de les formes de repressió
que exerceixen unes col·lectivitats respecte de les altres, fet que vol dir que
les lleis i les normes que regulen les interaccions socials són dictades per
aquells grups que acumulen la major part del poder.

• El conflicte social s’expressa en una lluita pel poder. L’existència de classes
o col·lectivitats que tenen poder i d’altres que no en tenen és la base de
l’estructura social. Però aquesta estructura no és immutable, ja que la lluita
entre aquestes classes o col·lectivitats és la gènesi de les transformacions
socials.

“En poques paraules, cap dels dos corrents teòrics (funcionalisme i marxisme) poden
explicar per si sols la dialèctica entre estabilitat i moviment; entre integració i coacció, i
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entre conflicte i consens. Així, suggereix Dahrendorf, l’estructura de les relacions socials és
també el resultat de la coacció que uns individus exerceixen sobre els altres. L’ordre social
reposa en la coacció i en la col·laboració, fet que implica simultàniament lluita i harmonia.”

H. Köhler i A. Martín Artiles (2010). Manual de la sociología del trabajo y de las relaciones

laborales (pàg. 156).

Concepció psicosociològica

La concepció psicosociològica tracta de donar una explicació al conflicte no
solament des del punt de vista de les pulsions individuals o des del punt de vista
dels aspectes estructurals, sinó des del creuament de les dues perspectives. La
psicologia social té en compte la interacció entre l’individu i el seu medi social
i, així, una explicació psicosocial tractaria de respondre interrogants que estarien
plantejats des d’ambdós punts de vista. Per tant, és aquesta visió la que ens resulta
més interessant.

“La part d’aquesta síndrome individual en la dinàmica d’un conflicte interpersonal no pot ser
ignorada pel psicòleg social [...]. Però en tractar-se d’un conflicte de les dimensions d’un
sistema social, sembla que la part que correspon a l’individu en la creació de la situació
conflictiva es redueix en relació amb la part corresponent a la situació social. En efecte,
un conflicte és una situació que, en el plànol social, es defineix per certes relacions entre
grups, organitzacions o individus.”

H. Touzard (1980). La mediación y la solución de los conflictos (pàg. 47).

Des del punt de vista de la concepció psicosocial del conflicte, haurem de tenir en
compte diversos elements, com per exemple el significat del poder i les formes
d’exercici d’aquest, les significacions emocionals i cognitives del conflicte, i
l’aplicació de la teoria de jocs a les situacions de conflicte.

Conflicte i teoria de jocs

És rellevant parlar de la teoria de jocs en la resolució i/o en la forma d’abordar els conflictes,
en tant que un joc és un esdeveniment social en què, normalment, hi participen almenys
dos individus o grups (Touzard, 1980). La resolució d’aquest joc es produeix d’acord amb
les estratègies que els jugadors han seguit en la resolució de la situació plantejada. En un
joc, l’elecció de l’estratègia està supeditada als diferents condicionants que cada jugador
té, però una vegada que s’ha triat l’estratègia, el resultat del joc es considera determinat.
El resultat del joc pot representar un cert guany o una certa pèrdua per a cada jugador.
No tots els jocs són jocs de suma zero en els quals el guany d’una de les parts implica la
pèrdua de l’altra, i, de fet, els conflictes haurien d’analitzar-se sovint des del punt de vista de
jocs de suma no zero o de jocs de coordinació on els actors tenen interessos comuns, tot
i que la comunicació entre ells pot ser dèbil o inexistent i dificultar aquest fet la possibilitat
d’alguna de les dues parts d’obtenir beneficis.

2.1.2 Classificació dels conflictes segons la forma que prenen

Pel que fa a la classificació dels conflictes segons la forma que prenen, poden ser
latents o manifestos. Parlem d’un conflicte latent quan existeixen les condicions
objectives per parlar de la seva existència però les parts implicades encara no en
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són conscients. Pot existir una situació de desequilibri, però aquesta pot estar
sent invisibilitzada o no és viscuda com a tal. En moltes ocasions un conflicte
latent passa a ser manifest a partir d’un esdeveniment concret, que funciona com a
disparador però que no necessàriament és la causa real del conflicte. Cal tenir en
compte que pot no existir una única causa per a un conflicte i, de fet, normalment
cal pressuposar un origen multifactorial a qualsevol conflicte.

La causa de la Primera Guerra Mundial

Normalment s’indica com a causa de la Primera Guerra Mundial l’assassinat, el juny de
1914, per part de l’anarquista bosnià Gavrilo Princip, de l’arxiduc Francesc Ferran, hereu
de l’Imperi austrohongarès. La realitat és que, tot i que aquest va ser un fet rellevant en
els esdeveniments, no es pot considerar que la confrontació bèl·lica tingués aquesta causa.
Les causes de la guerra, doncs, cal buscar-les en successos de més llarga durada i de
major profunditat, vinculats a les relacions diplomàtiques entre els països i els imperis que
van combatre, així com amb altres elements econòmics, socials i polítics que afectaven
Europa i altres continents. Pot considerar-se que l’assassinat de Francesc Ferran va ser,
en el millor dels casos, un disparador (i no l’únic), però mai la causa darrera de la Primera
Guerra Mundial.

Els conflictes manifestos són els conflictes reals, quan ja s’ha manifestat el
desacord, els grups ja s’han format i les posicions o ja s’han definit o han començat
a fer-ho. Hem d’estar atents a l’existència de conflictes irreals, fruit de malentesos,
prejudicis o mancances en la comunicació, ja que poden acabar formant conflictes
reals.

Normalment, l’acció de mediació es produeix en conflictes manifestos, ja que
és en aquesta forma on es poden desenvolupar tots els aspectes de la mediació.
Tanmateix, és interessant entendre que l’actuació en conflictes latents, des de la
prevenció però també des de la intervenció social, per exemple en la reducció
de desigualtats, pot estalviar molts efectes negatius de les situacions conflictuals,
alhora que aporta els beneficis de la superació dels conflictes.

2.1.3 Classificació dels conflictes segons la relació que s’estableix
entre les parts

En funció de la relació que s’estableix entre les parts, els conflictes poden ser con-
flictes intrapersonals (que també reben el nom d’intraindividuals) o interpersonals.
Si són intrapersonals estem parlant de conflictes interns dels mateixos individus.
Els conflictes intrapersonals poden venir derivats de frustracions, conflictes de rols
i/o conflictes d’interessos. Són conflictes que poden generar ansietat, inestabilitat
o desequilibris. Els conflictes intrapersonals tenen, a més, una gran importància
pel que fa a la resolució d’altra mena de conflictes, ja que condicionen la forma
com ens enfrontem als altres actors socials (García Herrera, 2017). Des d’aquest
punt de vista, els estats d’ànim, els sentiments i les emocions defineixen la manera
com gestionem la nostra vida social, incloent-hi els conflictes.

Els conflictes interpersonals, en canvi, són els que es donen entre diverses
persones i són aquells en els quals nosaltres, com a integradors socials, podrem
actuar des de la mediació o des d’altres recursos de resolució de conflictes. Són
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els anomenats conflictes diàdics, ja que inclouen almenys dues parts (Munduate
et al., 1993).

2.1.4 Classificació dels conflictes segons l’existència de grups de
referència

Segons l’existència de grups, la classificació inclou els conflictes intragrupals i els
conflictes intergrupals. Un conflicte és intragrupal quan ocorre dins d’un mateix
grup de referència; en canvi, és intergrupal quan es dóna entre diversos grups o
entre persones pertanyents a diversos grups, especialment si el fet de pertànyer a
diferents grups és un element que ha estat capaç de funcionar com a disparador
del conflicte o té rellevància a l’hora que aquest es mantingui o s’agreugi.

És molt important entendre que els conflictes són molt sovint intragrupals o
intergrupals segons quin sigui el grup de referència que considerem. És molt
estrany, tot i que no impossible, que hi hagi un conflicte intergrupal on els membres
d’ambdós grups no comparteixin cap espai o àmbit.

Exemple de classificació entre conflicte intergrupal o intragrupal

Quan hi ha un conflicte entre els alumnes de 2n A de l’ESO i 2n B de l’ESO d’un institut de
secundària podem considerar que és un conflicte intergrupal, ja que es dóna entre alumnes
de diversos grups; però si el grup de referència que nosaltres considerem a l’hora de fer
l’anàlisi és l’institut en la seva totalitat (o el nivell de segon de l’ESO en global), el conflicte
passa a ser analitzat i classificat com a intragrupal. L’elecció del grup de referència des del
qual es fa l’anàlisi és, entre altres coses, responsabilitat d’aquell o aquells que abordaran
el conflicte de cara a la seva solució, i no és una elecció innocent, ja que condiciona la
manera com s’afrontarà el conflicte i els recursos que podran fer-se servir.

El fet d’incloure les persones dins d’un grup de referència o un altre té a veure
amb el propi comportament dels individus respecte del grup i/o en la capacitat
d’identificació que té el grup respecte d’aquests individus (Ayestarán, 1993).
La importància del grup pot ser elevada quan les seves normes determinen el
comportament dels individus, o pot ser reduïda si les normes del grup no són
rellevants per al comportament individual. En el mateix sentit, es defineix el grup
respecte de l’individu a partir de les energies que aquest individu inverteix en el
manteniment del grup o en la seva definició.

2.2 Tècniques de resolució de conflictes

Parlem de tècniques de resolució de conflictes per referir-nos a les estratègies que
ens poden dur a superar un conflicte de manera eficaç. Cal tenir en compte que la
superació del conflicte no vol dir, almenys en tots els casos, que aquesta superació
s’ajusti als termes d’una solució justa o d’una solució que aporti avantatges a
ambdues parts enfrontades.

Podem distingir entre tècniques endògenes, si no hi ha una tercera part que
participa en la resolució del conflicte i aquells que tenen un enfrontament són
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capaços de resoldre’l per si mateixos, i tècniques exògenes, si és necessari el
concurs d’una tercera part per tal d’assolir alguna solució. La negociació és una
tècnica endògena, mentre que la mediació, que requereix la participació d’un
mediador, és una tècnica exògena.

Tot i que hi ha també altres tècniques de resolució de conflictes, ens centrarem en
aquelles que estan emparentades amb el que es coneix com a gestió alternativa de
conflictes (GAC).

“Davant de qualsevol conflicte col·lectiu, com el públic, existeixen com a mínim dos models
de gestió possible. Un model tradicional o impositiu basat en una visió negativa del conflicte
on la solució passa per la utilització de la violència, amb respostes coercitives i repressores.
I un model alternatiu o pacífic amb el qual es busquen acords afavorint el consens i donant
lloc a la participació de les parts en confrontació per tal d’arribar a una resolució favorable
per a tothom. L’objectiu d’aquesta segona fórmula és cercar una solució mitjançant la
confiança i la cooperació en el procés de gestió del conflicte i l’efectivitat i la satisfacció
en l’acord adoptat. (...) La gestió alternativa de conflictes (GAC) implica una visió no
destructiva del conflicte i desenvolupa una cultura de prevenció en conflictes que apareixen
en les relacions interpersonals i socials. Entenem la GAC com una nova aproximació que
sorgeix de la visió positiva del conflicte per fomentar la cooperació i la coordinació entre les
diferents parts (...). La GAC implica una nova manera de governar, nous comportaments,
noves actituds i noves estratègies per fomentar el diàleg i la negociació. La GAC també
és un mètode preventiu, que té per objecte anar més enllà del conflicte inicial i indagar en
altres aspectes de la relació per localitzar els possibles problemes de comunicació i, així,
ensenyar les parts a relacionar-se i comunicar-se de manera diferent de com s’ha fet; això
pot tenir com a resultat la detecció precoç de possibles conflictes futurs.”

N. Ayguasenosa. “La gestió alternativa de conflictes aplicada al camp de la seguretat”,

Revista Catalana de Seguretat Pública, núm. 21 (pàg. 121-122).

La gestió alternativa de conflictes, doncs, és un conjunt de tècniques i
recursos que ens permetran resoldre un conflicte sense recórrer a la força
(poder) ni a la intervenció judicial (dret), i en què l’objectiu bàsic és establir
(o restablir) la comunicació positiva i la cooperació en les relacions.

Per seguir aquestes tècniques és molt important clarificar els termes de la disputa,
la qual cosa implica fer una important tasca de diagnòstic i prospectiva per tal de
conèixer exactament les causes del conflicte. Això inclou la necessitat d’analitzar
correctament els interessos i les posicions de les parts en conflicte i treballar
per trobar acords satisfactoris per a totes les parts, ja que se suposa que les
negociacions han de ser integradores: la situació fruit de la negociació ha de ser
millor que la inicial.

En aquestes tècniques, la dinàmica de la interacció és d’arrel col·laborativa, cosa
que vol dir que els mecanismes de decisió haurien de ser consensuals i no coactius,
amb l’objectiu de trobar una solució equitativa, eficaç i estable.

Tot això implica considerar dins d’aquestes tècniques la mediació o la negociació,
però també l’arbitratge, la conciliació o determinades formes de transacció. En
canvi, cal deixar-ne fora la confrontació individual en la qual aquell que surt
beneficiat és qui pot posar al damunt de l’arena de negociació més força o poder,
així com el recurs a les instàncies judicials on allò que importa és el dret i els seus
mecanismes de justícia retributiva.
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Per a una definició més
acurada de la mediació

aneu a la unitat “El servei
de mediació”,

especialment a “El context
i la planificació de la

mediació”.

2.2.1 La mediació

En la mediació, per tant, un dels elements definitoris és l’existència d’una tercera
part que fa el paper de mediador. Així:

“La mediació es defineix com un procés en què una tercera part treballa amb les parts
en conflicte amb la finalitat d’ajudar-les a modificar la qualitat de la seva interacció en
el conflicte, des d’allò negatiu i destructiu fins a allò positiu i constructiu, a mesura
que exploren i debaten al voltant dels temes i les possibilitats de resolució. El rol del
mediador és ajudar les parts a realitzar desplaçaments interaccionals positius (enfortiment
i reconeixement), afavorint l’exercici de les seves capacitats de fortalesa i sensibilitat a
través de la deliberació, la presa de decisions, la comunicació, la generació de perspectives
i altres activitats.”

R. Busch i J. Folger (2016). Mediación transformativa: un libro de consulta (pàg. 46).

Val a dir, així, que aquesta és una de les vies exògenes de resolució de conflictes
i que es caracteritza, principalment, per l’aparició de la figura del mediador.
Aquest mediador ha de vetllar per l’establiment d’autèntiques relacions de comu-
nicació positiva entre les parts en conflicte. Generalment, el mediador no pot
prendre cap decisió executiva i la seva autoritat rau en la transferència que les
parts en conflicte fan: aquestes han de creure en la imparcialitat, en la neutralitat
i en la bona fe del mediador.

Una de les funcions principals del mediador és assegurar que existeix el reco-
neixement de l’altre en el procés de mediació. Aquest reconeixement de l’altre
implica que cada part en conflicte considera l’altra com a legítima representant
d’una postura que té dret a ser defensada. Des d’aquest punt de vista, el mediador
ha de propiciar que les dues parts en conflicte siguin capaces de situar-se en el lloc
de l’altra. Una altra de les funcions principals del mediador és propiciar la posada
en contacte dels arguments de les parts enfrontades i, així, afavorir l‘arribada a
acords, tot i que sense condicionar-los: una de les característiques bàsiques de
la mediació indica que són les parts en conflicte aquelles que han d’arribar a un
acord, de manera autònoma.

2.2.2 La negociació

La negociació és una manera habitual de resoldre els conflictes. En general,
tots hem de negociar en algun moment de la nostra vida per tal d’assolir alguns
objectius, fet que vol dir que hem d’entrar en contacte amb altres persones i fer
alguna mena d’intercanvi. En la negociació se suposa que les parts que entren
en conflicte tenen un interès comú. Aquest interès comú pot trobar-se mitjançant
l’acord i l’intercanvi.

En una negociació és important que ningú se senti perdedor, però és també molt
complicat que algú se senti completament guanyador respecte a totes les seves
demandes, ja que del que es tracta és de cedir en algunes coses per aconseguir
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avantatges en d’altres. Cal establir la certesa que l’apropament entre les parts les
beneficiarà a tothom.

“Conceptualitzem la negociació com una situació en què dues o més parts interdependents
reconeixen divergències en els seus interessos i decideixen intentar un acord [...]. Les
parts, per tant, tenen per un costat els seus propis recursos, però, per l’altre, necessiten els
recursos dels altres i estan disposades a intercanviar-se entre si aquests recursos, malgrat
que no estan d’acord, almenys en un principi, en la relació d’intercanvi. Tots reconeixen, no
obstant això, que l’acord és més beneficiós per a ells que un trencament de les relacions,
raó per la qual estan disposats a cedir en alguna cosa a canvi d’alguna cosa. Aquesta és
l’essència de la negociació. La negociació sorgeix, per tant, com un mitjà de resolució de
conflictes quan les parts desitgen mantenir o continuar la relació d’intercanvi, sota unes
noves bases o condicions acceptades que encara no estan determinades.”

L. Munduate i J. Martínez Riquelme, J. (2003). Conflicto y negociación (pàg. 51).

Parlem de negociació quan les parts en conflicte prenen la determinació
de resoldre un conflicte sense cap ajuda externa (és a dir, sense cap figura
imposada o proposada des de fora) i, alhora, pretenen que la resolució del
conflicte es generi en termes de justícia i equitat, principalment a partir de
l’intercanvi de recursos de diversos tipus.

Totes les situacions de negociació presenten algunes característiques que són
comunes (Medina i Munduate, 2005):

• Hi ha dues o més parts implicades: entre aquestes dues o més parts
normalment existeix algun grau d’interdependència, en el sentit que les
accions i omissions d’una de les parts tenen efectes respecte a l’altra.

• Hi ha un conflicte d’interessos, en el sentit que les dues parts en conflicte
tenen interessos o motivacions diferents però el recurs a la negociació és,
en tot cas, voluntari.

• Existeix un cert equilibri de poder entre les parts o, almenys, les dues
parts es reconeixen entre si com a parts legítimes. Les negociacions en les
quals una de les parts acumula molt de poder són negociacions normalment
fallides.

• Existeix la voluntat d’arribar a un acord. Si s’ha triat la negociació davant
d’altres formes de resoldre el conflicte que impliquen l’ús de la força és
perquè es vol resoldre el conflicte d’una manera acceptable per a tothom i/o
perquè es creu que un acord és possible.

• Es produeix un procés sistemàtic d’ofertes i contraofertes; això implica que
les posicions inicials de les parts negociadores poden canviar al llarg del
procés de negociació.

• En les negociacions hi ha aspectes tangibles i intangibles, i ambdós han de
tenir-se en compte.
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Allò tangible i allò intangible d’una negociació

En una negociació un aspecte tangible és, per exemple, aquell que té a veure amb els
recursos econòmics o altres aspectes materials. Un aspecte intangible, normalment de
caire simbòlic, és el que té a veure amb la satisfacció per haver assolit un acord o per
haver pogut fer alguna cosa que, tot i no tenir un valor material concret, era molt desitjada
per alguna de les parts. En una negociació entre persones de diverses cultures sobre la
utilització d’un equipament comunitari, el fet que aquest espai o recurs pugui ser decorat
per alguna o per totes les parts no té una gran importància des del punt de vista material
(o tangible), sinó que la té des del simbòlic (o intangible).

Perquè una negociació tingui èxit és necessari que se segueixin unes passes
determinades:

1. Descripció de les posicions de cadascuna de les parts: és molt important
que les demandes que es facin en un procés de negociació siguin sinceres i
que no hi hagi cap demanda oculta que més tard pugui condicionar el procés
de negociació.

2. Descripció dels sentiments de cada part, també amb una completa sinceritat,
ja que en moltes ocasions l’origen del conflicte es troba precisament en
la dimensió emocional. Els desacords respecte d’aspectes materials són
importants, però el que acaba generant o perpetuant el conflicte és, en moltes
ocasions, com se senten les persones que hi estan involucrades.

3. Intercanviar les raons de cada posició: es tracta d’explicar els raonaments
que cada part sosté per demanar allò que demana. És entendre els interessos
de les dues parts.

4. Comprendre el punt de vista de la part contrària, tant des del punt de vista
cognitiu com emocional. Cal fer l’esforç de posar-se en el lloc de l’altre i
acceptar el legítim punt de vista de la part contrària.

5. Buscar solucions en les quals tothom tingui algun benefici: cal buscar una
zona de possible acord, ja que sense aquesta no hi ha solució possible
al conflicte. La zona d’acord inclou guanys i pèrdues per a les parts
negociadores, però sobretot inclou la percepció per a les dues parts que hi ha
un equilibri en la distribució de perjudicis i de premis. Perquè la negociació
funcioni és també important que aquesta zona d’acord assoleixi la mínima
insatisfacció possible per a les dues parts. Un acord equilibrat on ambdues
parts surtin fortament perjudicades és, normalment, una font per a futurs
conflictes.

6. Finalització o tancament, sigui formal o informal: el tancament pot fer-
se a partir de l’elaboració i la signatura d’un document escrit on queden
enregistrats els acords assolits, tot i que també hi pot haver altres fórmules
vàlides per assegurar que les parts han acceptat els acords.

També hi ha una altra manera d’establir la seqüenciació d’una negociació. En
primer lloc, s’estableix la selecció d’un lloc o d’un espai de comunicació, que
pot ser virtual o real. En segon lloc, es triaria una agenda de negociació, fet
que implica determinar els temes respecte dels quals es parlarà. Això inclou, en
tercer lloc, definir correctament els termes de la disputa, especialment si aquesta
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és complexa o hi ha diferents interpretacions sobre aquesta. El següent pas seria
el pas de reducció de les diferències i recerca de la integració, la qual cosa implica
un esforç per tal d’apropar postures i visons respecte del conflicte per, finalment,
arribar al pas de recerca d’acords i millores (Maldonado i Romo, 2017).

2.2.3 L’arbitratge

En l’arbitratge, les parts implicades se sotmeten de manera voluntària a la tutela
d’una altra part que, després d’escoltar-les, pren una decisió que ha de ser
respectada. En algunes ocasions, les parts poden reservar-se el dret de prendre
la decisió d’iniciar un procés judicial si la resolució arbitral no s’adequa a les
seves expectatives, però cal tenir en compte que el més habitual és que davant de
la resolució arbitral ja no sigui possible elevar cap recurs, ja que l’arbitratge, com a
tècnica per resoldre els conflictes, requereix un acord previ de les parts que indica
que se sotmetran a la decisió arbitral.

“En l’arbitratge, la solució del conflicte es deixa en mans d’una o diverses persones (àrbitres)
que poden ser triades directament per les parts, o si no pot ser, pel jutge (arbitratge ad hoc),
designades per la institució que administra l’arbitratge institucional al qual s’han sotmès les
parts. L’àrbitre imposa la solució privada al conflicte en virtut d’un conveni subscrit pels
interessats en el qual acorden, per a determinades matèries, sotmetre’s a l’arbitratge.

S. San Cristóbal (2013). “Sistemas alternativos de resolución de conflictos: negociación,

conciliación, mediación, arbitraje, en el ámbito civil y mercantil”, Anuario Jurídico y

Económico Escurialense, núm. 46 (pàg. 48-49).

L’arbitratge es diferencia de la mediació en la capacitat executiva de la tercera
part. Mentre que en la mediació és purament orientadora, en l’arbitratge té la
capacitat de prendre decisions que afecten la resolució del conflicte i als termes
en què aquesta es produeix.

L’arbitratge és una forma alternativa de resolució de conflictes que és usada
freqüentment per resoldre conflictes o problemes de l’àmbit de consum. Perquè
funcioni correctament són necessaris alguns condicionants (Pastor i Steele, 2014):

• Que les parts tinguin l’autodeterminació de solucionar el conflicte, ja que,
en cas contrari, recórrer a l’arbitratge tan sols pot ser vist com una estratègia
de mala fe encaminada a dilatar el procés de resolució del conflicte.

• Que les parts estiguin convençudes que la resolució del conflicte passa
per fer servir algun dels procediments alternatius de resolució, fet que
significa que hi ha una aposta decidida per aquestes formes alternatives
que permetran resoldre el conflicte transcendint el clàssic esquema de
guanyadors i perdedors.

• Que les parts es deixin conduir per un tercer neutral (l’àrbitre) que s’encar-
regarà de resoldre les seves diferències.

• Que les parts, amb el suport de la tercera part neutra (l’àrbitre), arribin a
acords viables i duradors.
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Mecanisme
autocompositiu significa
que les parts en conflicte

arriben a un acord per
resoldre’l sense la

necessitat d’un tercer.

Matèria disponible significa
que és susceptible de ser

tractada amb un recurs
concret (en aquest cas, la

conciliació).

• Que les parts puguin reconèixer i acceptar la decisió emesa per l’àrbitre,
cosa que implica que hi ha cessió de la sobirania personal, ja que es
considera que la decisió final respecte del conflicte ja no queda a les seves
mans.

Finalment, respecte de l’arbitratge cal tenir en compte que només existeix la
possibilitat de fer servir aquesta via de resolució si les dues parts la preveuen des
d’abans fins i tot d’existir el conflicte, almenys pel que fa als àmbits mercantil i
civil. En general, les parts atorguen a l’àrbitre la potestat per resoldre el conflicte
en els termes que s’ha acordat a l’inici del procés de resolució o, si ja ho han
acordat així, en un moment anterior en el qual encara no hi ha cap problema entre
les parts però existeix una certa densitat de relacions que fa preveure l‘existència
de futurs conflictes, dificultats o controvèrsies.

L’existència d’un conveni arbitral suposa l’existència d’un corpus de normes
conegudes que les parts en conflicte han de respectar i en virtut de les quals es
dictaran les resolucions arbitrals.

2.2.4 La conciliació

La conciliació és un tràmit previ a l’inici d’un procediment judicial que té,
precisament, l’objectiu d’evitar l’inici d’aquest procediment judicial. Es tracta
d’un tràmit que és, en algunes ocasions, obligatori, ja que tracta d’aconseguir un
acord entre les parts en situacions de conflicte.

És especialment utilitzat en conflictes laborals que tenen a veure amb acomiada-
ments o amb modificacions de les condicions de treball. Es parteix de la base
que normalment és preferible un acord al qual s’ha arribat de manera autònoma a
un altre acord que és imposat per una tercera part, ja que les parts implicades en
el conflicte coneixen millor que ningú les condicions i les característiques de la
problemàtica que els ocupa.

“La conciliació és un altre mecanisme autocompositiu pel qual les parts, per autonomia de
la voluntat, i sempre que la matèria sigui disponible, poden evitar l’inici d’un judici o posar fi
al judici ja començat, per consens en la solució del seu conflicte, assolint un acord davant
d’un tercer (jutge de pau o secretari judicial) abans del procés de declaració, o iniciat el
procés en l’audiència prèvia del judici ordinari, o en la vista del judici verbal. El tercer no
decideix mai, resolen les parts.”

S. San Cristóbal (2013). “Sistemas alternativos de resolución de conflictos: negociación,

conciliación, mediación, arbitraje, en el ámbito civil y mercantil”, Anuario Jurídico y

Económico Escurialense, núm. 46 (pàg. 45).

Les característiques de la conciliació són (Castillejo, 2007):

• El procediment és formal, però no és rígid. El jutge imposa les normes però
hi ha la capacitat, per part dels actors que estan en conflicte, de prendre
decisions respecte del cas.
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• El tercer (normalment el jutge) no exerceix la seva autoritat, ja que, en aquest
punt, la seva funció consisteix a facilitar l’acord entre les parts. Una vegada
que hi ha un acord sí té la capacitat de fer que aquest s’executi.

• Tot allò que es diu en el procés de conciliació només és tingut en compte si
el procés de conciliació finalitza amb un acord. En cas contrari no es poden
fer servir les declaracions o els acords parcials per al judici consegüent.

• Hi ha contacte entre el jutge i les parts, però aquest contacte no és tan estret
com en el procés judicial. La intervenció de les parts és obligatòria, però
aquestes poden decidir no presentar-s’hi, fet que anul·la l’acte de conciliació,
que es declara finalitzat sense acord.

• Els advocats de les parts poden estar presents i assessorar els seus defensats,
però qui intervé són les parts. Aquestes posen fi al procés i ho fan a partir
d’abandonar les seves posicions inicials.

• En un acte de conciliació, la perspectiva és guanyar alguna cosa i perdre’n
alguna altra. La conciliació parteix de la idea de la negociació o de
l’intercanvi, de tal manera que es pressuposa que l’acord serà beneficiós
per a les dues parts. El conciliador (el jutge) pot expressar la seva opinió
respecte a l’acord final i pot proposar diverses vies de solució.

2.2.5 La transacció

La transacció és un sistema autocompositiu de resolució de controvèrsies que té
l’objectiu de finalitzar, o no iniciar, un procediment judicial. La transacció pren la
forma d’un contracte privat en el qual cada part es compromet per escrit a satisfer
determinades demandes a canvi de la satisfacció, per part de l’altre actor implicat
en el conflicte, d’unes altres demandes. Les transaccions només poden efectuar-se
respecte a objectes i/o recursos en els quals les parts enfrontades tinguin un control
real, clarificant què es pot i què no es pot fer respecte d’una situació anterior (la
conflictual) que era insegura i que generava dubtes.

“La transacció provoca el naixement de nous vincles o obligacions, en substitució dels
extingits, o la modificació d’aquests, de manera que té caràcter novador, i substitueix la
situació controvertida per una altra de certa i no controvertida. L’anterior no impedeix que
puguin sorgir controvèrsies respecte a allò transigit, però és obvi que aquestes han de
circumscriure’s i limitar-se a les obligacions o els drets contrets com a conseqüència de
la referida transacció, per ser aquest el nou contracte conclòs entre les parts per resoldre
les seves diferències, i per tant, en cap cas es poden plantejar qüestions que afectin les
situacions prèvies a la transacció que han estat modificades per aquesta.”

S. San Cristóbal (2011). “La transacción como sistema de resolución de recursos

disponibles”, Anuario Jurídico y Económico Escurialense, núm. 44 (pàg. 280).

En la transacció, el contracte que se signa entre les parts ha d’incloure obligacions
per part de les dues, però no és necessari que aquestes siguin de la mateixa
intensitat, ja que es pressuposa la llibertat de les dues parts per obrar de manera
autònoma fins a assolir un acord que consideren just.
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És important tenir en compte que la transacció, per si sola, no té efectes jurídics
finals, en el sentit que l’acord signat en el contracte de transacció és impugnable
des del punt de vista jurídic: és a dir, pot ser objecte d’un procés judicial i d’una
sentència judicial que n’anul·li els efectes.

Existeixen alguns límits a la transacció que desaconsellen fer ús d’aquest recurs de
gestió de conflictes; des d’aquest punt de vista, se sap que les persones no sempre
són capaces d’assegurar la finalització d’un conflicte a partir d’aquest recurs
(Rogel, 2009). És especialment important tenir en compte aquells assumptes
en els quals una persona pot efectuar una transacció i en quins assumptes és
impossible, per exemple perquè l’objecte sobre el qual es vol fer la transacció no
depèn enterament de la voluntat o del control d’alguna de les parts enfrontades.

2.3 La gestió positiva del conflicte

Hem d’entendre que el conflicte és una relació social més i, com a tal, forma
part del normal desenvolupament de les nostres vides. Només no existeix
conflicte quan no existeix el contacte social. El conflicte, doncs, per si sol no
necessàriament és negatiu; de fet, un cert grau de conflicte pot ser considerat
com normal o, fins i tot, sa, en tant que mostra que les persones i els grups que
conviuen en una comunitat tenen la capacitat d’expressar-se de manera lliure i fer
les demandes que creuen convenients.

En aquest sentit, cal tenir en compte que l’absència de conflictes pot estar sent
provocada per la presència d’una o unes figures amb molta autoritat o poder que
tenen el control dels altres actors.

Cada persona s’enfronta als conflictes d’una manera determinada. Això depèn
de diversos factors, com per exemple la història personal de cada individu, les
seves habilitats socials i l’aprenentatge que hagi seguit en tècniques assertives o en
l’adquisició d’habilitats socials. No hi ha una única forma de resoldre un conflicte,
de la mateixa manera que no hi ha una única forma de comportar-se correctament.

Sigui com sigui, quan s’afronta la resolució d’un conflicte cal procurar que la
solució que s’hi dóna sigui sòlida i profunda, per tal que en la mesura del possible
no es reprodueixi el mateix conflicte en el futur.

En definitiva, no qualsevol conflicte és dipositari de la visió optimista que
assenyala que és una oportunitat per fer més estretes les relacions interpersonals i,
a més, un conflicte mal gestionat pot desembocar en una situació greu on hi hagi
una important degradació de la convivència que impossibiliti futures relacions
socials. Dit això, es pot establir que hi ha formes positives d’enfrontar-se als
conflictes que, evidentment, es contraposen a les formes negatives de fer-ho.

En general, qualsevol manera d’afrontar un conflicte que estigui allunyada del que
es coneix com a conducta assertiva no és una bona via d’afrontament.

La conducta assertiva és en realitat una habilitat social (i, per tant, pot aprendre’s)
que facilita les relacions humanes:
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“Es defineix assertivitat com l’habilitat personal que ens permet expressar sentiments,
opinions i pensaments en el moment oportú, de la forma adequada i sense negar ni
desconsiderar els drets dels altres. És a dir, ens referim a una forma d’interactuar
efectivament en qualsevol situació que permet a la persona ser directa, honesta i expressiva
[...]. Implica fermesa per utilitzar els drets i expressar els pensaments, els sentiments i les
creences d’una manera directa, honesta i apropiades, sense violar els drets dels altres.
És l’expressió directa dels propis sentiments, desitjos, drets legítims i opinions sense
amenaçar o castigar els altres i sense violar els drets d’aquestes persones. L’asserció
implica respecte cap a un mateix en expressar necessitats pròpies i defensar els propis
drets i respecte cap als drets i les necessitats de les altres persones. La conducta assertiva
no té sempre com a resultat l’absència de conflicte entre les dues parts, però el seu objectiu
és la potenciació de les conseqüències favorables i la minimització de les desfavorables.”

J. Llacuna i L. Pujol (2004). “La conducta asertiva como habilidad social”, Nota técnica de

prevención, núm. 667 (pàg. 1).

Altres definicions (Caballo, 1983) van en la mateixa direcció d’assenyalar que en
una conducta assertiva s’expressen els punts de vista propis de manera directa,
ferma i honesta i respectant en tot moment el punt de vista de les altres persones.
En tot cas, també s’afegeix que en la conducta assertiva és possible incloure
l’expressió d’emocions i sentiments intensos de por, ira, estima, esperança i/o
desesperança, alegria, indignació, pertorbació..., però, en tot cas, sense violar els
drets dels altres.

La conducta assertiva es considera un punt d’equilibri entre dos extrems, la
conducta passiva i la conducta agressiva, que cal evitar perquè no són conductes
acceptables per resoldre conflictes.

Una conducta passiva permet la transgressió dels propis drets, ja que la persona
no és capaç d’expressar correctament les seves demandes o les expressa des d’un
punt de vista derrotista o amb manca de confiança o determinació. L’objectiu de la
conducta passiva és apaivagar els altres, i pot ser entesa com una forma de defugir
el conflicte assumint la derrota des del moment inicial. Una conducta passiva
provoca que la persona que així es comporta tingui sensació d’incomprensió,
d’haver estat manipulada, i una baixa sensació d’autoeficàcia i autoestima.

La conducta agressiva expressa els propis punts de vista de manera impositiva,
transgredint els drets de les altres persones i sense tenir en compte el seu benestar,
amb l’objectiu final de dominar les altres persones. Una conducta agressiva busca
en les altres persones la derrota i, en aquest sentit, que els altres siguin cada vegada
menys capaços d’emetre les seves opinions amb respecte i assertivitat. Tot i que
la conducta agressiva pot obtenir recompenses positives a curt termini, a llarg
termini és sempre negativa, perquè degrada la qualitat de la interacció social.

2.3.1 Formes negatives d’enfrontar-se als conflictes

Hi ha formes negatives d’enfrontar-se al conflicte; aquestes són:

• Ignorar els conflictes o evitar-los: és una conducta en moltes ocasions
passiva, ja que el que fa és reprimir les pròpies respostes emocionals i
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abandonar la via de resolució del conflicte. Això pot passar perquè no se
sap com actuar o perquè es creu que no s’està preparat per fer-ho. Evitar el
conflicte es fa, principalment, accedint a les demandes de la part contrària
sense entrar en debat; tot i així, també poden donar-se casos de persones
o grups que, deliberadament, no fan cas dels senyals que indiquen que hi
ha un desacord o un conflicte en el seu àmbit, tot i que tampoc fan cap
cessió significativa. En llenguatge col·loquial, fan com si no passés res,
possiblement amb l’esperança que la dinàmica de la relació social acabi
solucionant el conflicte. Però això rarament succeeix, i més aviat el que
s’esdevé és que si no s’afronta el conflicte en una fase inicial, aquest pot
fer-se més complex i més difícil de resoldre.

• Demorar la resposta: és una conducta similar a l’evitació del conflicte, tot i
que en aquesta ocasió els actors implicats coneixen l’existència del conflicte
i la necessitat d’intervenir-hi, i poden tenir un criteri respecte a la seva
resolució. Demorar la resposta és una forma de procrastinació (postergar
sistemàticament alguna tasca que es considera penosa o que, en comparació
amb altres, necessita de major esforç i dedicació), en el sentit que enfrontar
la resolució del conflicte pot demanar de les parts esforços intensos i afrontar
situacions desagradables per a les quals es pot no estar preparat. Com quan
hem parlat d’ignorar o evitar el conflicte, demorar la resposta és una pèssima
estratègia, perquè pot contribuir a agreujar la situació.

• Respondre amb agressivitat: és una manera poc útil d’afrontar un con-
flicte, almenys a llarg termini. En algunes ocasions la persona que manté
conductes agressives pot sentir que està assolint els seus resultats, i això
és un reforç que pot provocar que, en altres ocasions, repeteixi la seva
conducta. La realitat és que una conducta agressiva normalment provoca
més conflictes i de major gravetat que els que pretén resoldre i, a més, té
efectes indesitjables, en tant que la resta de les persones comencen a tenir
conductes d’evitació respecte d’aquell que es comporta de manera agressiva.
Una resposta agressiva tracta de fer valdre els propis drets per sobre dels
drets dels altres i intenta imposar la força abans que els arguments. No
necessàriament hi ha agressions físiques (o l’amenaça d’agressions físiques)
en conductes d’aquesta mena, ja que la intimidació també es pot produir a
partir de ridiculitzacions, utilització del sarcasme, ignorar l’altre o altres
conductes agressives verbals i no verbals.

2.3.2 Formes positives d’enfrontar-se a un conflicte

Per gestionar positivament un conflicte hi ha algunes característiques del com-
portament i/o de la personalitat que ens resultaran d’utilitat. En general, són
habilitats socials que podem aprendre si és que no les hem sabut aplicar en altres
ocasions, i el fet que sigui possible aprendre-les és una bona notícia pel que fa a
les possibilitats de superació positiva dels conflictes.

• Tolerància: hem de ser conscients que tothom té els seus propis interessos
i la seva forma de fer o ser i, per tant, la convivència necessita el respecte
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cap a les diverses posicions que prenen els individus i/o els grups socials.
La tolerància, entre altres coses, facilita que pugui existir el reconeixement
de l’altre, en tant que possibilita que l’altre sigui vist com a dipositari
d’interessos legítims.

• Cooperació: perquè molt sovint no serà possible resoldre un conflicte en
solitari i necessitarem ajuda de les parts implicades i/o d’altres actors que
ens faciliten la tasca. Es tracta de trobar solucions a les causes del conflicte
que siguin positives per a tothom. Un estil col·laboratiu en l’enfrontament
d’un conflicte és positiu perquè fomenta les normes de col·laboració i perquè
fa que la densitat de les relacions socials sigui més gran i de major qualitat.
Des del punt de vista de la col·laboració, els individus que tenen algun
problema centren els seus esforços en el problema en si i no en les persones
que hi estan implicades.

• Definir els interessos i les posicions: és un exercici vàlid per a moltes
formes de negociació i/o de resolució de conflictes, ja que, en general, supo-
sa una mirada al problema que tracta de transcendir una visió personalista
del problema o del conflicte per tractar de posar l’atenció en les raons per
les quals s’ha produït aquest conflicte. Les posicions són allò que cada
part vol i són difícilment negociables, ja que estan formulades de manera
objectiva (“vull anar al cinema”, “vull comprar-me un cotxe”, “vull que
tornis a casa d’hora”...), mentre que els interessos són les raons per les quals
les persones afirmen unes posicions (“perquè em vull entretenir”, “perquè
vull arribar a temps a la feina”, “perquè em preocupa que et pugui passar
alguna cosa”...). Els interessos són allò realment important i poden trobar
altres formes alternatives de ser satisfets, no necessàriament ho han de ser a
partir de les posicions afirmades en primer lloc (“si vols entretenir-te, també
pots anar al teatre o a un concert”; “si vols arribar a temps a la feina, també
pots sortir abans de casa o quedar amb un company”; “si em preocupa que
et passi alguna cosa, també pots avisar per telèfon mòbil si has d’arribar
tard”...), de tal manera que conèixer-los és bàsic per enfrontar positivament
un conflicte.

• Enfrontar-se al conflicte: el primer pas per resoldre un conflicte és
reconèixer que existeix. També hem de tindre en compte que en algunes
ocasions podem estar maximitzant conflictes que són en realitat frecs de la
convivència normal dins d’un grup, però aquesta idea no pot convertir-se
mai en la forma habitual de considerar les dificultats, ja que, en aquest cas,
podríem estar evitant el conflicte. Cal valorar adequadament els diferents
aspectes que componen un problema i veure si és necessària una intervenció
decidida; quan es decideix que aquesta intervenció és necessària, l’estil que
hem de seguir és l’estil assertiu.
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2.4 Materials i recursos sobre la resolució alternativa de conflictes

Qualsevol recurs o material que faci èmfasi en la necessitat de progressar en
l‘assoliment i el perfeccionament de les habilitats socials és interessant des del
punt de vista de l’enfrontament alternatiu de conflictes, ja que dóna la importància
a aspectes comunicacionals més que als aspectes de confrontació. Sigui com sigui,
existeixen organismes, fundacions i centres de recerca que generen tota una sèrie
de recursos, materials i documentació que ens resulten de molta rellevància per a
la resolució de conflictes.

En destaquem tres de molt importants:

• Fundación Libra. Amb seu a Buenos Aires, és la pionera en recerca
sobre la mediació a l’Argentina. Publica tota una sèrie de materials
acadèmics sobre la mediació i els seus procediments que poden consultar-se
a www.fundacionlibra.org.ar. Participa en una àmplia xarxa d’organismes
i institucions dedicades a la resolució de conflictes, entre les quals ocupa
una posició privilegiada. Des del punt de vista de la resolució alternativa
de conflictes, la Fundación Libra ofereix la possibilitat d’incloure clàusules
de mediació o clàusules de mediació i arbitratge en els contractes privats
signats per diferents parts, mediació o arbitratge que seran gestionats per
la fundació. En aquestes clàusules es preveu el recurs a la mediació si
existeixen desacords, i d’alguna manera ordenen la resolució del conflicte
abans que es produeixi.

El model de clàusula de mediació o arbitratge de la Fundación Libra és el
següent:

“Las partes acuerdan someter a mediación cualquier controversia que pueda suscitarse con
motivo de la interpretación, ejecución, validez, eficacia o cualquier otra contingencia que se
relacione directa o indirectamente con el presente contrato, así como la reparación de los
daños y perjuicios que pudieran derivar de su incumplimiento. El proceso de mediación se
desarrollará en el Centro de Resolución de Disputas de la Fundación Libra, que propondrá
al o los mediadores intervinientes, de acuerdo con el Reglamento de mediación de dicha
institución, que las partes declaran conocer y aceptar considerándolo parte integrante del
presente contrato.

En caso que la mediación no prospere, las partes se obligan a someter el diferendo
a arbitraje ante la misma institución, quien designará al o a los árbitros a solicitud de
cualquiera de las partes, todo ello de acuerdo con sus normas de procedimiento, que las
partes declaran conocer y aceptar, considerándolas parte integrante del presente contrato.

El laudo será definitivo y vinculante para las partes, quienes renuncian expresamente a
interponer recurso alguno.

Las partes renuncian asimismo a cualquier otro fuero o jurisdicción.”

Fundación Libra (2019), apartat “Cláusulas RAD” del web de la fundació.

• Escola Cultura de Pau (Universitat Autònoma de Barcelona). L’escola
assenyala que els seus objectius són promoure la comprensió i la pràctica
de la cultura de pau; investigar i intervenir en temàtiques relacionades
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amb els conflictes, els processos de pau, la dimensió de gènere en la
construcció de pau i l’educació per la pau, i formar persones perquè siguin
capaces de difondre el missatge i la pràctica de la cultura de pau. És una
institució que depèn de la UAB i que té una important activitat tant des
del punt de vista de recerca acadèmica com des del punt de vista de la
intervenció i de l’educació per la pau. Publica materials lliures, en forma
de jocs i dinàmiques, però també en forma de produccions acadèmiques i
de recerca que estan disponibles en la seva pàgina web escolapau.uab.cat.
D’aquesta institució depèn la formació específica del Postgrau en Cultura
de Pau, que té l’objectiu de formar professionals en l’àmbit de la cultura
i la construcció de la pau. Aquesta formació aporta coneixements teòrics
i pràctics sobre educació per la pau, cultura de pau i transformació de
conflictes a nivell micro (relacions interpersonals), i també aprofundeix
en l’anàlisi dels conflictes armats internacionals i els processos de pau, la
participació de la societat civil en la construcció de la pau, els drets humans,
l’ecofeminisme i la dimensió de gènere en els conflictes i la construcció de
la pau.

• Fil a l’Agulla: és una cooperativa amb seu a la ciutat de Barcelona que
assenyala que té com a objectiu fonamental aconseguir una democràcia
profunda tant dins l’organització, com en les intervencions que porten a
terme, assajant diàriament la manera de fer compatibles les necessitats
individuals i col·lectives. Des d’aquest punt de vista, no tracten únicament
de resolució de conflictes, si bé la formació i l‘assessorament sobre la
resolució alternativa de conflictes és un dels elements centrals en aquest
camí de desenvolupament comunitari i progrés individual i social. La seva
intervenció es produeix arreu de la comunitat, però és especialment valuosa
en l’àmbit comunitari (barris, ciutats, comunitats multiculturals...) i en
l’àmbit educatiu, on es treballa de manera directa contra l’exclusió i contra
qualsevol forma de discriminació. Fil a l’Agulla publica també recursos i
experiències a filalagulla.org.
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Introducció

Des del punt de la mediació, hem de tenir en compte que no totes les tipologies de
la mediació són iguals. Si hem de considerar l’existència de diversos àmbits també
haurem de considerar l’existència de serveis diversos amb formes de funcionament
també diferents. D’entre aquests, veurem els serveis de mediació familiar, els
serveis de mediació laboral i els serveis de mediació penal. Serà també de gran
rellevància valorar què implica l’existència d’un servei de mediació comunitària,
així com aprofundir en una definició acadèmica del concepte que ens permeti
contextualitzar-lo correctament.

En el primer apartat de la unitat, “Els processos de mediació”, s’aborden les
etapes d’aquest procés. Si comprenem que la mediació no és un fenomen que es
produeix en un instant, sinó que és un artefacte social que es desenvolupa al llarg
del temps, és vital fer un repàs dels diferents moments del procés. Certament cada
moment té associades unes accions i alhora uns objectius raonables que poden
assolir-se, de tal manera que aquesta dimensió temporal és molt interessant.

En el segon apartat de la unitat, “La mediació comunitària”, es tracten les
diferents tècniques i metodologies d’aquesta. Des d’aquest punt de vista, és molt
important repassar les diferents famílies de tècniques: tècniques centrades en la
comunicació, tècniques de separació, tècniques de dramatització i tècniques de
reestructuració cognitiva. En darrera instància, la correcta aplicació d’aquestes
tècniques també necessita unes habilitats socials i socioemocionals que en aquesta
unitat es llisten per tal que els integradors socials les tinguin en compte quan
treballin amb persones i grups.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

Duu a terme activitats que afavoreixen els processos de mediació, descrivint-ne el
desenvolupament.

• Identifica si un conflicte és susceptible de generar un procés de mediació
comunitària.

• Comunica la localització del lloc de trobada a totes les persones usuàries
potencials.

• Adequa o modifica els espais adaptant-se a les necessitats de la intervenció.

• Informa les parts implicades de les fases del procés de mediació, perquè les
coneguin i acceptin.

• Aplica les tècniques de comunicació, afavorint el diàleg i la relació entre les
parts implicades.

• Aplica tècniques per mantenir un clima de serenitat en el procés de media-
ció.

• Redacta els acords per escrit i els facilita a les parts per tenir-ne la
confirmació.

• Deriva les parts en conflicte, si s’escau, a altres serveis de la comunitat.

• Mostra iniciativa davant les situacions sorgides en el desenvolupament de
la intervenció.

• Mostra habilitats socioemocionals en els processos de mediació.
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1. Els processos de mediació

No pot entendre’s la mediació des del punt de vista de les accions puntuals que són
dutes a terme quan esclata el conflicte i que el solucionen de manera instantània.
Més aviat, la mediació ha de ser entesa com un procés que s’allarga en el temps i
que ha de complir unes determinades passes, fases o etapes.

Des de l’àmbit de les ciències socials i del treball amb grups i contextos dinàmics
és complicat establir de manera rígida com ha de ser aquest procés de mediació. És
per això que més que d’un procés de mediació cal parlar, en plural, de processos
de mediació. Hi ha diferents àmbits de la mediació i hi ha diferents tipologies de
problemes amb una important diversitat d’actors que hi poden estar implicats; per
tot això, les solucions que poden establir-se per a la solució d’un conflicte poden
no ser d’utilitat per a un altre.

Sigui com sigui, és necessari establir certes regles dins aquests processos de
mediació, ja que la flexibilitat a l’hora d’abordar la solució d’un conflicte a partir
dels dispositius de mediació no pot ser sinònim ni de desordre ni d’improvisació.
Precisament, fer èmfasi en la necessitat d’una metodologia de la mediació és
necessari si volem aprofitar les bones pràctiques en mediació que hagin pogut
orquestrar-se per part dels diversos serveis de mediació, sempre amb el benentès
que la realitat a la qual cal enfrontar-se és complexa i canviant.

1.1 La intervenció en el procés de mediació

Parlar del procés de mediació en moltes ocasions implica parlar d’una extensió
del procés de negociació (Moore, 1995). En aquest sentit, l’eina de la mediació
serveix per assolir objectius semblants, si no iguals, a aquells que es pretenen
satisfer a partir de la negociació. Cal, per tant, arribar a un acord entre aquelles
parts que es troben immerses en una disputa tenint en compte que aquells que
desenvolupen el paper de mediador no tenen cap poder autoritzat de decisió que
pugui decidir o impulsar una solució al conflicte que s’ha plantejat.

Aquesta característica de la mediació, la de no disposar de la capacitat d’imposar
una solució a les parts enfrontades, és precisament la que la converteix en un recurs
molt poderós a l’hora de resoldre conflictes, però, alhora, és la que ens indica que
la trobada de la resolució al conflicte haurà de prendre la forma d’un procés de
recerca d’alternatives i de mobilització de recursos que no pot circumscriure’s a un
únic moment. La mediació, així, és un procés d’intervenció que té la seva pròpia
metodologia (una metodologia que beu de les ciències socials, de les quals és una
disciplina aplicada) i que ha de complir amb una determinada litúrgia formal i
informal que s’ordena en el temps seguint una lògica orientada a la consecució
d’uns objectius.
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Acaba d’assenyalar-se que la mediació ha de prendre forma d’intervenció. En el
nostre cas, això és especialment significatiu; des del punt de vista de la integració
social, una intervenció implica que hi ha un element extern que s’incorpora a un
sistema ja existent amb la intenció de causar-hi alguna modificació. Cal tenir
en compte que el sistema en el qual vol realitzar-se la intervenció existeix de
manera independent respecte a qui decideix aquesta intervenció: el context de
la intervenció continuaria existint tot i que aquells que volen intervenir-hi no el
coneguessin o no hi haguessin planejat la intervenció. La intervenció, per tant,
és proposada per millorar les condicions de vida d’aquelles parts o agents que
formen part del context d’intervenció i, per tant, en un context de conflicte una
intervenció basada en la mediació tracta de modificar les dinàmiques de poder de
la relació conflictiva a partir de diverses tècniques o recursos que passen, en moltes
ocasions, per fer més competents les parts que estan enfrontades (Moore, 1995).
Aquesta major competència requereix en algunes ocasions sessions informatives
o formatives, però en altres ocasions la mera posada en contacte dels individus o
col·lectivitats enfrontades té un efecte positiu i és, per si mateixa, una important
justificació de la utilització de la mediació.

Ja hem dit que no tots els processos de mediació prenen la mateixa forma final.
Hi ha diversos condicionants que faran que el procés sigui més llarg o que hagi
d’incloure fases o subfases diferents. Els diversos àmbits de la mediació marquen
també formes de treballar la mediació que poden tenir especificitats concretes que
cal conèixer i tenir en compte. En tot cas, és necessari apuntar que l’existència
d’aquests àmbits no elimina la necessitat d’una manera global d’actuar que cal
respectar en qualsevol procés de mediació, respectant els principis generals de
mediació i conduint la intervenció cap a la resolució pacífica del conflicte.

1.1.1 Els serveis de mediació familiar

Una definició de mediació familiar explica que aquesta és la intervenció en un
conflicte d’una tercera persona que és acceptada per les dues parts enfrontades
i que, tot i que no té cap poder de decisió respecte als acords que finalment
s’assoleixen, suposadament té la capacitat d’ajudar aquestes parts a arribar a un
acord satisfactori (Romero, 2002). Per “satisfactori” s’entén que aquest acord ha
de ser acceptable per les dues parts en conflicte i ha de representar alguna mena
de benefici o avantatge per a la família en conjunt, i per a les parts enfrontades
en particular, que no és possible assolir sense ell. Com en qualsevol altre procés
de mediació, la part que s’encarrega de la mediació ha de funcionar de manera
imparcial i neutral.

Objectius de la mediació familiar en trencaments de parelles

Els objectius de la mediació familiar (Ferrari, Panchón, 2006:72) són, quan del que es tracta
és de mitjançar en un conflicte de parella en el qual es produeix el trencament d’aquesta:

• Resoldre conflictes derivats de la ruptura familiar.

• Arribar a acords que beneficiïn tot el grup familiar, en especial els fills i les filles.
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• Mantenir en les parts l’exercici de la comuna responsabilitat com a pares, per damunt dels
conflictes que puguin tenir com a parella.

• Millorar la comunicació entre les parts en conflicte per tal d’assolir la millor relació possible
després de finalitzar la vida en comú.

• Retornar a les parts la responsabilitat de prendre decisions en relació amb les seves vides.

Hi ha, en tot cas, algunes situacions en les quals no es recomana la mediació
familiar (Brullet et al, 2003); per exemple, si hi ha abús infantil, si hi ha
violència domèstica, si un membre de la família intimida l’altre, si estem en una
situació on existeix consum de drogues o quan hi ha algun problema psíquic, amb
independència de la seva natura, que pugui comprometre la comprensió del procés
o recurs de mediació, aquesta mediació familiar es desaconsella. En general, si hi
ha un desequilibri de poder entre els membres de la família és complicat fer servir
la mediació, tot i que poden aplicar-se mecanismes d’anivellament que acabin
facilitant-la. En casos de violència de gènere, només hi pot haver mediació familiar
si s’han establert els mecanismes que evitin l’aparició de noves violències i/o de
violència a partir del procés de mediació.

En general, una mediació familiar s’entén com un procediment o un procés en
el qual hi ha un trànsit des d’una situació que sembla irresoluble fins a una altra
on sí que és possible arribar a acords. D’acord amb Romero (2002), l’avaluació
del procés de mediació familiar no s’ha de dur a terme únicament des del punt
de vista dels acords i les decisions que s’han pogut prendre, sinó també des del
punt de vista de l’aprenentatge vivencial que les parts en conflicte han assolit.
La mediació familiar, per tant, ofereix als participants en el procés tota una sèrie
de noves competències que els ajuden a resituar-se en el context de relacions que
inclouen les familiars, i que poden suposar, per exemple, la separació dels cònjuges
o l’aparició de nous actors rellevants en la família o en els espais propers a aquesta,
amb la necessitat d’acceptació de la nova realitat que aquests processos impliquen.

Es considera la mediació com un procés, en el sentit que s’ha assenyalat més
amunt, ja que es desenvolupa al llarg d’un espai de temps. En el cas de la mediació
familiar, és necessari fer la distinció entre el temps real al llarg del qual esdevé la
mediació i el temps psicològic, que té a veure amb les experiències que els agents
en conflicte puguin afegir i amb les vivències pròpies i alienes que construeixen
el context en el qual es resol el conflicte. Entenem per temps psicològic no el
temps real -que és quantificable i objectiu-, sinó el temps viscut i subjectiu; així,
per exemple, davant d’un mateix període d’espera, una persona pot percebre que
aquest període és curt, mentre que una altra pot percebre el mateix temps d’espera
com insuportablement llarg.

Hi ha dues situacions en les quals aquesta mediació familiar sembla especialment
necessària (Romero, 2002):

• La mediació familiar com a ritual de separació: cal entendre que existeix
tota una sèrie de rituals formals que donen la benvinguda a noves situa-
cions familiars. Aquests rituals són sociològicament i antropològicament
rellevants i de vegades actuen com a ritus de pas que situen les persones
que hi participen en un altre estatus i amb assignacions diferenciades
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de rols, almenys en comparació amb els que desenvolupaven prèviament.
Tanmateix, la separació no compta amb cap d’aquests rituals i el procés de
mediació podria funcionar en aquest sentit.

• La mediació familiar en el context d’una reorganització familiar: la
institució familiar és present a la pràctica totalitat de les cultures humanes,
tot i que pot prendre molt diverses formes. La família, per tant, presenta
una organització tipus que es repeteix dins d’un context social determinat,
i que fixa les funcions que compleixen els seus membres. Generalment,
això succeeix de manera informal, tot i que en determinades societats, i
per a casos molt concrets, pot existir una regulació formal que ordeni i
estructuri les funcions familiars i/o les jerarquies de les quals aquestes
funcions depenen. Les famílies, així, tenen una coherència interna que troba
la seva raó de ser en el context cultural i ideològic dominant. El trencament
d’una parella o una situació de conflicte familiar qüestiona d’alguna manera
aquesta estructura, ja que modifica els agents que realitzen les distintes
funcions familiars, que poden passar a estar absents, a desaparèixer, a perdre
o guanyar pes relatiu per a determinats casos i, en general, a qüestionar
l’ordre establert. La mediació familiar ajuda a situar de nou les funcions
familiars en el terreny de la negociació entre els membres de la parella
o entre els membres de la família que han entrat en conflicte. Es tracta,
en aquest cas, de restablir les relacions familiars, tot i que els significats
d’aquestes relacions hagin pogut patir una alteració.

Cal tenir en compte que quan es parla de la mediació familiar es diu que aquesta
pot ser una mediació privada, tot i que liderada des del sector públic (Brullet et al.,
2003). Això dificulta la seva concepció dins del terreny tradicional de la mediació,
on la presència dels poders públics es més acusada.

En el cas de la mediació familiar, té una dimensió privada importantíssima,
ja que afecta les vivències concretes d’uns individus que es relacionen,
precisament, en l’esfera privada. Tot i així, aquestes conductes dins de
l’esfera privada tenen conseqüències en allò públic, i és per això que cal
considerar la possibilitat que des de l’àmbit públic s’iniciïn actuacions del
foment d’aquest àmbit de la mediació.

Des d’aquest punt de vista, els poders públics poden crear serveis de mediació
familiar, poden també generar regulacions que descriguin com són els processos
de mediació dins l’àmbit familiar i poden també facilitar l’accés als serveis de
mediació a través del finançament total o parcial dels serveis de mediació.

Hi ha, no obstant això, un perill. S’ha esmentat més amunt l’existència dins
de la mediació familiar d’un temps psicològic que pren una importància cabdal.
L’existència de serveis públics de mediació familiar, amb els estàndards i els
protocols que han de marcar-se per a les accions de mediació que depenen dels
mecanismes de benestar de les societats en les quals es dona, pot obviar la
necessitat d’altres models temporals per a la resolució del conflicte, així com pot
condicionar l’elecció del mediador, que, així, pot perdre la independència i/o la
neutralitat als ulls d’alguna de les parts.
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Aspectes importants de la mediació familiar

Les transformacions en la família, almenys en el nostre context social, provoquen
l’aparició de noves realitats en les quals poden aparèixer conflictes. Així, es
detecta una disminució en l’estabilitat de les unions convencionals (amb o sense
matrimoni) que, a més, ve acompanyada per l’aparició de noves formes de família
i/o convivència (Brullet et al., 2003). En aquest context també es detecta la
presència de formes de solidaritat intergeneracional que poden estar substituint
el paper de l’estat del benestar, dels seus dispositius a l’hora d’assegurar el que
s’anomena cohesió social. Seria el cas d’avis que acullen els seus fills amb les
seves famílies a casa seva, o fins i tot que aporten la seva pensió de jubilació per
sufragar les despeses dels fills.

Les separacions de parelles amb fills han comportat l’aparició del concepte de
coparentalitat, en el qual es deslliga la figura del cònjuge de la del progenitor i
s’elimina la concepció de la separació en termes d’un relat de fracàs que impregna
també el significat de les responsabilitats parentals. Pel contrari, la coparentalitat
és la voluntat de conduir la separació d’una manera responsable en la qual ni es
perd ni es devalua el vincle de filiació. La realitat, tanmateix, és que la parella que
es trenca difícilment pot mantenir la il·lusió de continuar sent una parella en termes
de parentalitat i, de fet, tractar de mantenir la parella en termes de parentalitat quan
els membres d’aquesta tenen vides independents suposa una font de conflictes.

L’acolliment i l’adopció, així com la cura de gent gran i de persones dependents,
són una altra font de conflictes familiars, on la mediació familiar és susceptible
de representar un paper rellevant. Els aspectes de gènere són molt importants en
aquests conflictes que tenen a veure amb la cura de gent gran, ja que generalment
són les dones les que tenen un pes més gran en aquestes activitats de cura. Així
(Brullet et al., 2003), les dones poden tenir la sensació que són elles les que
s’encarreguen en major part de la cura; també poden aparèixer discursos que
van en la direcció d’afirmar que aquella persona que cura ho fa, en realitat, per
quedar-se amb els béns de la persona dependent una vegada es consumi el seu
decés, i, finalment, poden produir-se situacions de desprotecció de les persones
dependents que acaben estant desateses, abandonades o maltractades per aquells
que suposadament se’n feien càrrec.

En general, són susceptibles de mediació els següents problemes (Ferrari, Panc-
hón, 2006):

• Conflictes entre mares i pares i fills adolescents, que poden incloure
conflictes d’identitat i acceptació de l’adolescència. Cal tenir en compte que
és un moment vital certament complex en el qual pot iniciar-se el consum de
tòxics o pot haver-hi conductes disruptives. Són freqüents els conflictes que
tenen un origen escolar perquè l’adolescent no té interès per l’estudi, o on els
referents adults exigeixen d’aquest un comportament molt definit que, en no
poder ser assolit, genera frustracions en tots els membres de la família. En
tot cas, els conflictes també poden estar provocats per la manca d’acceptació
de l’adolescent respecte a noves parelles dels seus pares o per la denúncia
de maltractaments o abandonament. En les famílies que acullen o adopten
un adolescent, aquest fet és també susceptible de generar conflictes.
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• Conflictes entre una parella que conviu, que inclouen, si hi ha fills, les
diferències respecte a la manera d’educar o de gestionar la relació amb el
centre escolar. Altres fonts de conflictes són el consum de tòxics i/o les
addiccions dels membres de la parella i, en general, qualsevol dificultat que
tingui a veure amb la comunicació.

• Conflictes entre membres d’una parella separada, en els quals poden tractar-
se episodis de no-acceptació de les noves parelles dels antics cònjuges, tant
per part dels adults com per part dels fills. També poden ser conflictes que
tenen a veure amb l’incompliment de les mesures posteriors a la separació,
així com amb denúncies o sospita d’addiccions, negligències envers els fills,
maltractaments, etc.

• Altres situacions, com per exemple conflictes entre germans, la mort de
persones significatives i els nous equilibris dins de la unitat familiar que
en resulten, malalties o accidents i el fet d’haver de cuidar les persones
dependents si és el cas, etc.

• Conflictes en persones migrades: a tots els casos anteriors cal afegir-hi que
l’especial situació de les famílies que han emprès un procés migratori pot
provocar conflictes derivats del dol migratori, de la frustració que generen
les expectatives que no s’han acomplert, de les dificultats del reagrupament
familiar, dels resultats de la separació dels familiars i els problemes de
comunicació que això comporta, del nou context sociocultural, etc.

El procés de la mediació familiar

Un dels aspectes que cal tenir en compte en els processos de mediació familiar és
que aquesta, escudant-se en el principi de neutralitat, no hauria d’acabar enfortint
la part més forta i/o afeblint la part més feble (Brullet et al., 2003).

En un procés de mediació en el qual hi ha una asimetria de poder
molt evident, el mediador ha de fer visible aquesta simetria i, si no és
possible resoldre-la, aleshores és més convenient fer servir altres tècniques
de resolució de conflictes.

Una vegada que això ha estat comprovat pot començar-se el procés de mediació
(Vall, 2010), en el qual distingim les fases de premediació, mediació i postmedia-
ció.

En primer lloc, en l’etapa o fase de premediació, sigui quina sigui la via d’accés
de les parts en conflicte al servei de mediació, s’ha d’acabar resolent que aquestes
parts accedeixen a participar en les activitats de mediació. Recordem que la
mediació és una tècnica valuosa de resolució de conflictes si la participació és
voluntària. Hem de tenir en compte que l’accés als serveis de mediació pot ser
accés directe, en què les parts immerses en el conflicte (o algú que els pugui
assessorar) busquen pel seu compte un recurs que els pugui resultar d’utilitat, o
pot ser derivat des de l’àmbit judicial. Tant en un cas com en l’altre, l’acceptació
de la mediació ha de ser lliure i voluntària.
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En segon lloc, la fase de mediació pròpiament dita té l’objectiu de construir uns
acords que haurien de poder ser signats per les parts en conflicte. Hi ha diverses
subfases o passes que cal completar:

1. El restabliment de la comunicació implica el treball en el qual les dues
parts en conflicte es reconeixen com a legítimes negociadores. Cal tenir
en compte que la situació de conflicte pot haver deteriorat molt les vies
de comunicació; aquesta fase pot allargar-se més o menys en el temps, ja
que depèn de diversos factors, però és una fase vital, ja que sense aquest
restabliment de la comunicació la mediació és impossible. És també el
moment d’establir quines seran les regles i normes que guiaran el procés
de negociació.

2. A la subfase d’estudi del conflicte cal determinar quines han estat les
causes del conflicte, així com analitzar les posicions i els interessos dels
agents enfrontats. És la fase en què s’obtenen els relats de les dues parts.
Obtenir un relat és molt important, perquè ens permet copsar quines han
estat les vivències de les parts en conflicte. El relat sembla una producció
tancada, però en realitat és dinàmic i canviant. De fet, en el procés de
mediació el relat inicial hauria de transformar-se en un de nou que sigui
capaç d’incloure els acords als quals presumiblement s’arribaran quan la
mediació hagi finalitzat.

3. Treball col·laboratiu: els agents enfrontats, amb l’ajuda del mediador,
treballaran en comú amb l’objectiu de proposar solucions viables i realistes.
És una subfase que pot desenvolupar-se alhora que la subfase de recerca
d’opcions. Es generaran alternatives al conflicte en les quals ningú surti
perdent. Aquesta subfase és complicada i cal tenir en compte que les
primeres propostes poden no ser justes per a alguna de les dues parts. És el
moment en el qual es poden en joc les habilitats de negociació.

4. Construcció d’acords: és el moment en el qual es proposen els acords
als quals han arribat les parts en conflicte. Hi cap la possibilitat que no hi
hagi cap acord o que aquest sigui parcial. L’acord de mediació és signat
per les dues parts; és un document no jurídic que està formulat amb les
paraules de les parts (normalment sense formalismes o sense llenguatge
tècnic) perquè ha de quedar clar que les dues parts comprenen perfectament
les implicacions de l’acord i les conseqüències que se’n deriven.

La darrera fase del procés és la fase de postmediació. En aquesta fase es considera
si els acords són totals o no. Si no són totals, les parts han de continuar negociant
la part que no s’ha acordat i, si continuen sense existir acords respecte a aquesta
part, poden sol·licitar-se altres mesures de mediació o de negociació, amb el recurs
a una autoritat judicial en darrer terme. Si els acords són totals, es redacta el
conveni i s’inicia el procediment de mutu acord que asseguri el compliment d’allò
que s’ha signat. Cal fer un seguiment dels termes del conveni signat per revisar el
compliment de les clàusules redactades en aquest.

Una altra forma d’articular el procés de mediació pot incloure quatre fases (Ferrari,
Panchón, 2006:72). En primer lloc, hi ha una entrevista d’orientació a cadascuna
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de les parts. En aquesta fase es poden incloure trobades individuals (anomenades
caucus) i/o alguna de conjunta. La segona de les fases és el procés pròpiament
dit, ja que en aquesta fase s’identifica el problema al voltant del qual cal articular
la mediació i s’obtenen els consentiments de les dues parts enfrontades. Al
llarg d’aquesta fase es recull la informació (per exemple, a partir d’entrevistes)
i s’analitza. Es marquen els punts de conflicte i s’estableixen prioritats d’actuació
que guiaran la intervenció. La tercera fase és la de tancament, on es redacta i
se signa el contracte que ha de complir-se. En la fase de seguiment es constata
que els acords presos s’han respectat i, en cas contrari, pot obrir-se de nou el
procés de mediació o poden buscar-se altres recursos de resolució de conflictes
i/o negociació.

1.1.2 Els serveis de mediació laboral

Una definició de mediació laboral assenyala que és un mecanisme extrajudicial de
resolució de conflictes laborals (Luque i Ginés, 2010). Es parteix de la idea que
hi ha uns interessos i unes posicions entre les parts en conflicte, que poden ser
apropades. Com en qualsevol altre àmbit de mediació, se suposa que el procés
de mediació donarà un espai i un temps adequats que, per si mateixos i amb
l’aplicació dels procediments correctes, afavoriran la resolució del conflicte en
termes avantatjosos per a les dues parts.

En mediació laboral, però també en altres àmbits, podem distingir entre la
mediació passiva si la persona mediadora deixa que siguin les parts les que
s’encarreguen de l’estructuració del procés de mediació, i la mediació activa si
la persona mediadora formula propostes, modela les posicions de les parts per tal
que sigui més evident la possibilitat d’un acord i, en general, expressa les pròpies
opinions i fa judicis de valor.

Els conflictes laborals són un tipus de conflicte molt concret que normalment es
dona entre treballadors i empresaris. Els conflictes laborals poden ser individuals,
plurals o col·lectius. Estem davant d’un conflicte individual si el conflicte afecta
un treballador amb un empresari; certament és un conflicte laboral, però normal-
ment pot resoldre’s sense l’ajuda de la mediació. Estem davant d’un conflicte
plural quan diversos treballadors tenen un conflicte amb diversos empresaris,
però no estem parlant d’un conflicte col·lectiu; en el conflicte plural hi ha una
reclamació conjunta de demandes que són en realitat individuals. Finalment, i
aquests són els que més ens interessen, podem parlar de conflictes col·lectius
quan el conflicte transcendeix aspectes individuals i les negociacions es duen a
terme en nom dels col·lectius; les demandes afecten el grup en la seva totalitat i
no és possible dividir la decisió presa de manera que només afecti alguns i deixi
sense efecte els altres.

Els conflictes col·lectius normalment es duen a terme entre un actor que és
col·lectiu (els sindicats, que ostenten la representació dels treballadors) i els
empresaris i/o els seus representants; és necessari assenyalar que la patronal pot
actuar des d’un punt de vista individual, si el conflicte és amb un únic empresari,
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o col·lectiu, si es negocia en nom de tots els empresaris d’un sector productiu o
d’un territori).

Principals conflictes laborals

En general, els conflictes principals que poden atendre’s en un servei de mediació laboral
són (Rodríguez-Sedano, 2009):

• Conflictes d’interpretació o d’aplicació de normes estatals, convenis o pactes col·lectius i
decisions o pràctiques d’empresa.

• Conflictes ocasionats per discrepàncies sorgides durant la negociació d’un conveni col·lectiu
o un altre acord o pacte col·lectiu.

• Conflictes que donen lloc a la convocatòria de vaga.

• Conflictes sobre la determinació dels serveis de seguretat i manteniment en cas de vaga.

• Conflictes derivats de discrepàncies sorgides en el període de consultes en mobilitat
geogràfica; modificacions substancials de les condicions de treball; suspensió del contracte
de treball per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció i derivades de
força major; acomiadament col·lectiu.

• Conflictes sobre la seguretat social complementària.

• Tota mena de conflictes plurals.

• Conflictes individuals amb l’excepció d’aquells relacionats amb acomiadaments, resolució de
contractes, reclamacions de quantitats, règims disciplinaris i demandes de tutela del dret de
llibertat sindical.

Aspectes importants de la mediació laboral

Els processos de mediació laboral poden atendre una gran multiplicitat de con-
flictes, de diversos orígens i que es resolen generalment amb èxit, almenys a
Catalunya (Luque i Ginés, 2010). Tot i així, les característiques de les parts i les
dels conflictes són també un bon indicador a l’hora de preveure l’èxit del procés de
mediació. El cost econòmic de la mediació és molt baix i, amb algunes excepcions,
se sol assolir un acord en un nombre de sessions molt reduït.

Hi ha una aposta clara per la presència del mediador i de les dues parts en el
procés de mediació; també pel que s’anomena comediació, en el sentit que
hi hagi més d’una persona mediadora.

Es pressuposa que no cal disposar d’un límit màxim de sessions en la mediació.
Tot i que, com s’acaba d’assenyalar, els resultats poden aparèixer en un breu
període de temps, els processos de mediació poden ser complexos i, per tant,
limitar el temps i/o les sessions pot anar en contra de l’assoliment d’una solució
adient. Molt rellevant és la recomanació que el procés de mediació laboral pugui
suspendre els procediments judicials, si és que aquests estan oberts (Luque, Ginés,
2010). En aquest sentit, no es recomana que els advocats de les parts estiguin
presents en el procés de mediació, tot i que existeix aquesta opció. Cap també
la possibilitat d’engegar accions de mediació després d’una sentència judicial,
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precisament per no tornar a judicialitzar el conflicte o el seguiment dels acords
que han posat fi a aquest.

Els principis de la mediació també han d’acomplir-se en els processos de mediació
laboral. Són especialment necessaris aquells que tenen a veure amb la transpa-
rència, la neutralitat i la flexibilitat, però el principi de la bona fe és igualment
rellevant, en tant que la mediació es produeix amb l’objectiu de trobar una solució
a un conflicte que acaba perjudicant treballadors i empresaris. Però si hi ha una
de les dues parts que, en realitat, vol perpetuar el procés de mediació per tal de
desvirtuar o fer impossible la possibilitat d’arribar a un acord, aleshores els danys
causats poden ser molt elevats.

Finalment, cal analitzar el principi de voluntarietat. La voluntarietat en el procés
de mediació laboral implica que qualsevol de les dues parts ha de poder desistir del
procés de mediació i, per tant, acudir a una via judicial. Aquest principi també pot
entendre’s des del punt de vista del mediador: si no es donen les característiques
que fan del procés de mediació una eina amb potencial d’èxit, el mediador pot
donar per acabada aquesta mediació.

El procés de la mediació laboral

La mediació laboral també pot estructurar-se a partir de les tres fases clàssiques
(Luque, Ginés, 2010): premediació, la mediació pròpiament dita i la postmedia-
ció.

La fase de premediació
En la premediació, les dues parts sol·liciten el recurs de la mediació; és el moment
en el qual es presenta la primera documentació, que ha de quedar custodiada pels
agents de mediació. És també el moment en el qual es designa l’òrgan mediador
i en què aquest emplaça les parts a participar. Les parts poden comparèixer (i,
per tant, s’inicia el treball de mediació) o no comparèixer, o desistir del procés
de mediació. La incompareixença o el desistiment implica la finalització del
procediment de mediació sense acord i és, per tant, la porta a altres actuacions
dins de l’àmbit judicial.

En aquesta fase de premediació cal deixar clar si s’està recorrent a mecanismes de
mediació de caràcter autònom o de caràcter heterònom.

Són mecanismes autònoms si tenen a veure amb els mecanismes de mediació
previstos per la negociació col·lectiva. En aquest sentit, parlem d’autonomia
perquè són les mateixes parts en conflicte les que han previst l’existència d’eines
que els ajuden a arribar a acords. Aquesta possibilitat és prevista per la legislació
i és, de fet, un element importantíssim en allò que coneixem com a democràcia
econòmica, ja que habilita treballadors i empresaris a protagonitzar vies pròpies
de resolució de conflictes.

Són mecanismes heterònoms quan estan creats, regulats i dirigits pel legislador
i són certament necessaris en casos de la declaració de vaga, així com en els
moments previs a un conflicte col·lectiu que pot resoldre’s de manera judicial:
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en aquest darrer cas, el més raonable és tractar primer d’arribar a una solució
extrajudicial. Altres mecanismes heterònoms de mediació laboral poden dur-se a
terme des de la inspecció de treball i, de nou, suposen un pas previ a una hipotètica
intervenció judicial.

La fase de mediació
S’inicia l’acte de mediació amb la presentació de la persona mediadora. En aquest
sentit, hi ha una aposta clara per la presència en totes les sessions de les dues parts
en conflicte (Luque, Ginés, 2010). Hi ha la possibilitat, com en qualsevol altre
procés de mediació, que existeixin sessions individuals, però allò recomanable és
que, sent aquests conflictes eminentment col·lectius, els representants de les dues
parts puguin ser-hi presents en tot moment per tal d’assegurar la transparència del
procés.

En aquesta fase es presenta el conflicte i s’acorda un relat d’aquest que
satisfaci ambdues parts. Aquestes parts també presenten les seves demandes
i interessos. El paper de mediador ha de centrar-se A facilitar la comunicació
entre ambdues parts.

Cal tenir en compte que la natura d’aquests conflictes és en moltes ocasions de
caire tècnic (les motivacions emocionals poden no existir o, almenys, no ser les
més rellevants), de tal manera que les propostes que faran les dues parts poden
tenir també aquesta dimensió tècnica i/o quantitativa.

A partir d’aquesta comunicació haurien d’aparèixer idees que conduïssin a la
resolució del conflicte. S’elaboren i es formalitzen propostes que han d’avaluar-se
i negociar-se. És possible que siguin necessàries diverses sessions de mediació,
especialment perquè les parts en negociació, en tant que representants d’actors
col·lectius, poden tenir legitimitat per negociar sols fins a determinats límits.
Alguns acords hauran de ser sotmesos a la revisió o a l’aprovació dels representats.
Si aquest cicle de presentació de propostes i negociació d’aquestes acaba sense
acord, el procés de mediació finalitza i, per tant, allò normal és que s’hagi de
recórrer a instàncies judicials. Si finalment s’arriba a un acord, aquest ha de quedar
enregistrat per escrit i ha de ser notificat a les dues parts.

La fase de postmediació
En la fase de postmediació s’executa l’acord i es revisa que aquest sigui acomplert
de manera satisfactòria. Les comissions paritàries de seguiment dels convenis
col·lectius tenen aquesta funció, ja que, almenys en el cas de la negociació dels
convenis col·lectius, les comissions de negociació es dissolen una vegada es
compta amb un acord (Cavas, 2007).

Aquestes comissions paritàries (són paritàries perquè hi ha representants de les
dues parts en conflicte) s’encarreguen de vetllar per la correcta aplicació dels
acords, així com de resoldre problemes d’interpretació d’aquests mateixos acords.
S’encarreguen també de proposar actualitzacions a algun dels acords si el marc
contextual es modifica, sempre que aquestes actualitzacions no violin la natura
dels acords assolits en el procés de mediació.



Mediació comunitària 20 Els processos de mediació

1.1.3 Els serveis de mediació penal

No es pot parlar de mediació penal sense fer referència als conceptes de justícia
retributiva i de justícia reparadora (Barallat, 2013). La justícia retributiva és
aquella que posa l’èmfasi en la pena que ha de rebre aquella persona que causa
algun mal; és, per tant, un tipus de justícia que es basa en la sanció. Per altra
banda, la justícia reparadora basa la seva eficàcia en dos principis fonamentals:
la reparació que ha de rebre la víctima d’un delicte i la reconciliació a la qual
s’aspira que les dues parts enfrontades (aquella que causa el mal i aquella que
el pateix) puguin arribar. Quan parlem de mediació penal estem fent èmfasi en
aquesta segona concepció de la justícia, que ha tingut en els últims anys un especial
desenvolupament ateses les dificultats que la justícia retributiva ha tingut a l’hora
de generar una correcta satisfacció de la víctima, així com a l’hora d’assegurar la
rehabilitació, la reinserció i la resocialització del delinqüent.

Es creu que aquests mecanismes i serveis de mediació penal ofereixen tres
avantatges importants:

• Es dona un paper important a la víctima, que en altres processos penals
queda desdibuixada. La víctima no és revictimitzada durant el procés de
mediació i té la possibilitat d’assolir algun grau de satisfacció moral.

• Implica el delinqüent en la reparació dels danys causats, de tal manera
que facilita l’assumpció de l’empatia entre les dues parts i, especialment,
facilita que el delinqüent es posi en el lloc de la víctima. Des d’un punt de
vista estrictament comunitari, aquests processos de mediació penal tenen la
virtut de resultar preventius respecte a la possibilitat que el victimari engegui
noves conductes d’agressió.

• Agilitza la posada en pràctica de solucions i afavoreix que el sistema judicial
estigui menys col·lapsat.

És molt important deixar clar que no tots els delictes són susceptibles de recórrer
a aquesta mena de mediació. En delictes molt greus es desaconsella, especialment
en aquells casos en què hi ha una evident diferència de poder entre ambdues
parts. En casos de violència de gènere, precisament pel desequilibri de poder
entre ambdues parts o per les tensions emocionals que poden existir, no se sol
recórrer a aquesta mena de mediació.

Aspectes importants de la mediació penal

La mediació penal té una sèrie de principis que, ateses les especials característi-
ques d’aquesta mena de mediació, han de ser respectats pels serveis de mediació.

Aquests principis assenyalen la necessitat que la mediació penal sigui voluntària
i les parts en conflicte han d’accedir-hi de manera lliure; el servei ha de resultar
gratuït, i seria l’Administració de Justícia qui hauria de córrer amb les despeses
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d’aquest procés (o almenys hauria de ser capaç de garantir-ne l’existència); com
en qualsevol altre procés de mediació, el principi de confidencialitat és certament
important i els detalls d’allò que es discuteixi dins l’àmbit de la mediació penal han
de quedar consignats en el mateix procés, i aquest fet implica que el mediador no
serà cridat a participar com a testimoni en un judici que dirimeixi aspectes que han
estat tractats abans en un procés de mediació. El principi d’oficialitat assegura
que serà el jutge qui derivi al servei de mediació aquells casos susceptibles de ser
resolts seguint aquesta via i, finalment, el principi de flexibilitat implica que les
dues parts que participen en el procés de mediació tenen àmplies capacitats de
decisió respecte a com s’arriba a l’acord, així com respecte a aspectes formals del
mateix procés.

La mediació penal segueix també una sèrie de postulats (Rios, Olalde, 2011) que
tenen com a objectiu reforçar l’Administració de Justícia reparadora tal com ha
estat definida:

• L’objectiu principal de la mediació penal és crear un espai comunicatiu no
antagònic ni amenaçant i on puguin assolir-se els interessos de la víctima
i del victimari, així com de la comunitat en la qual es troben inclosos. Es
tracta de protegir la víctima, però també d’assegurar la pau social, arribant
a acords que incloguin elements reals i simbòlics que assegurin la reparació
del mal causat.

• La mediació penal reformula el concepte de justícia i humanitza el dret
penal. Des d’aquest punt de vista, els serveis de mediació penal s’encarre-
guen de superar la relació automàtica entre crim i càstig, en què els recursos
policials i/o de control tenen una importància fonamental. Els serveis de
mediació penal s’encarreguen de donar una alternativa a l’automatisme
d’aquesta relació sense negar la necessitat de castigar el culpable però
posant l’èmfasi en l’atenció afectiva de les persones implicades en el
conflicte i fent èmfasi en processos de prevenció i atenció.

• La justícia restaurativa suposa una opció pel diàleg més que per la confron-
tació, de manera que els serveis de mediació penal apel·len a la capacitat
discursiva dels individus i a la possibilitat que aquests tenen d’arribar a
acords de manera autònoma.

• Els processos i els serveis de mediació penal són una aposta pel coneixement
de la veritat i pel reconeixement de la responsabilitat. Es parteix del
reconeixement voluntari de l’autoria del delicte i s’explora el cas fins a
arribar a la veritat d’aquest, ja que es parteix de la premissa que la veritat
és també un dret al qual no ha de renunciar-se.

• Els serveis de mediació penal converteixen la víctima en protagonista. Li
donen la possibilitat d’acceptar o no les reparacions que se li ofereixen i,
alhora, prenen les necessitats de la víctima com a centre de tota intervenció,
tractant de fer que aquestes coincideixin amb les del victimari i, sobretot,
amb la resta del cos social. Convertint la víctima en protagonista del procés
de mediació s’ajuda al procés de reinserció i rehabilitació de l’infractor.
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• Molt relacionat amb l’anterior postulat, els serveis de mediació penal, en
general, i la justícia reparadora, en particular, tenen vocació de reinserció.
Ja no es tracta de castigar l’infractor (almenys no es tracta únicament d’això),
sinó d’aconseguir que aquest tingui la possibilitat de reparar el dany causat.
Quan parlem de reinserció, parlem de la possibilitat que el delinqüent o
infractor, després de les penes o de les reparacions que hagi d’enfrontar,
pugui assolir una conducta respectuosa no únicament cap a la víctima sinó
també cap a la resta del cos social; és per això que quan parlem de reinserció
parlem també de millora en el teixit comunitari.

• La mediació penal no és un procediment alternatiu al clàssic procés penal
ni suposa una forma d’escapar d’aquest. No és una via que deslegitimi
els mecanismes de l’estat de dret ni les garanties processals que estan
establertes en aquest. Des d’aquest punt de vista, la mediació penal és
respectuosa amb tots els principis del dret penal sense oblidar la presumpció
d’innocència, el dret a la defensa o el dret a la tutela efectiva dels tribunals.

• Tal com s’ha estat comentat, la mediació penal i els serveis de mediació
penal i les actuacions que tenen lloc dins d’aquests hauran de respectar els
principis de voluntarietat, gratuïtat, confidencialitat, oficialitat i flexibilitat.
En un procés de mediació penal, ambdues parts tenen la possibilitat d’ex-
pressar els seus punts de vista, així com de ser escoltats i reconeguts.

• En cap cas la mediació penal o els serveis de mediació penal suposen
la privatització del procés penal. Són les administracions i els poders
públics els que delimiten el marc de la mediació penal. El ministeri fiscal
continua exercint l’acció pública, i és el jutge qui acaba determinant el fi
del procediment amb la conseqüència jurídica que correspongui.

El procés de la mediació penal

La mediació penal també segueix unes determinades fases o passos que han de ser
respectats. Podem establir una divisió en quatre fases (Márquez, 2012):

• Etapa d’admissió: és el moment en què s’identifiquen els casos susceptibles
de ser tractats a partir de la mediació penal.

• Etapa preparatòria: en què hi ha diverses sessions prèvies a la mediació
pròpiament dita i on es marcaran els principals argumentaris de les dues
parts.

• Etapa de mediació: les dues parts estaran juntes, cara a cara, en un lloc
neutral que asseguri la comoditat d’ambdues parts. Aquesta és l’etapa en la
qual s’arriba als acords, que han de ser realistes i ajustats a la gravetat dels
fets i a les possibilitats i necessitats de víctima i victimari.

• Etapa de seguiment: es controla el compliment dels acords.

Pel que fa a la divisió canònica en tres fases (Martín et al, 2010), els processos
de mediació comptarien amb les següents passes que agruparien els diversos
procediments.
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Fase de premediació
En aquesta fase es determina, en primer lloc, si el cas és susceptible de mediació
penal. El jutjat, d’ofici, fa la proposta d’aquesta via de resolució i s’assigna el
mediador.

Una vegada aquest pas està realitzat, és necessari demanar a les parts el seu
consentiment. En primer lloc, es manté una reunió informativa amb l’imputat,
que pot acceptar el procés o no fer-ho. En aquest moment, el mediador també
pot decidir que el procés de mediació penal no és viable. Si no hi ha acceptació
o el mediador considera la no-viabilitat, no s’iniciarà la mediació penal i s’haurà
d’emetre un informe de no-viabilitat; en aquest cas, el procediment seguirà la via
judicial clàssica.

Després de la reunió amb l’imputat cal mantenir una reunió informativa amb la
víctima en què aquesta també haurà de manifestar el seu consentiment per tal
d’iniciar el procés. Aquesta fase, si s’engega el procés de mediació penal, ha
d’acabar amb l’elaboració d’una nota informativa al jutjat on es notifica l’inici del
procés de mediació; el procés judicial no s’atura en cap cas.

Fase de mediació
En la fase de mediació també pot donar-se, en qualsevol moment, l’abandonament
del procés de mediació penal. Això és rellevant recordar-ho, ja que ambdues parts
tenen la capacitat d’aturar el procés de mediació i continuar per la via judicial
tradicional. En primer lloc, hi ha una reunió amb la persona imputada per tal
de preparar el procés, i si el mediador considera que es continuen donant les
condicions per a la mediació penal, es fa una reunió del mateix tipus amb la
víctima.

Una vegada acomplertes aquestes reunions, comença la mediació real, en la qual
les dues parts hauran de trobar-se cara a cara, sempre amb la presència del
mediador. Hi ha la possibilitat que existeixin sessions individuals, però, si les
característiques del delicte i la situació emocional de les parts ho permeten, allò
desitjable és que víctima i victimari puguin trobar-se i encetar un diàleg. En
aquestes sessions conjuntes s’aborda el conflicte i es busca una definició conjunta
d’aquest, un relat que inclogui els punts de vista de les dues parts i que sigui fidel
a la veritat. Aquest relat no pot utilitzar-se per apaivagar la responsabilitat de la
part imputada, especialment si aquest apaivagament es dona en relació amb un
desequilibri de poders.

Una vegada definit el conflicte es busquen opcions de resolució, que han de ser
avaluades i valorades per les dues parts. D’entre les opcions que s’han plantejat cal
seleccionar-ne una o unes que constituiran el cos de l’acord al qual han d’arribar
les parts. Hi ha la possibilitat que cap de les opcions presentades sigui satisfactòria
per a alguna de les dues parts o per a cap; si és el cas, el procés de mediació acabarà
sense acord i aleshores el mediador redactarà un informe de la mediació que serà
traslladat al jutge.

Si hi ha acord entre les dues parts es redactarà en primer lloc un preacord, que
després serà traslladat, en forma d’acord definitiu, a l’informe final del procés de
mediació, que també serà traslladat al jutge.
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Fase de postmediació
En la fase de postmediació, que és una fase opcional, es produeix el seguiment
dels acords. Cal veure si s’estan acomplint les activitats de reparació pactades o
si es compleixen els terminis de pagament que s’hagin acordat.

En aquesta fase de postmediació també pot elaborar-se una nota informativa que
anirà al jutjat per tal de deixar constància de si els acords es compleixen o no es
compleixen.

És important assenyalar que en tots els casos la darrera paraula la té el
jutge, que prendrà les decisions conseqüents després de valorar els diversos
informes del procés de mediació penal que ha estat rebent.

Un altre element important que cal tenir en compte és que cal elaborar notes
informatives si qualsevol de les fases excedeix el termini de tres mesos, amb
l’objectiu que el jutge se’n doni per assabentat i pugui prendre les decisions
pertinents.

1.1.4 La mediació comunitària

Una definició breu de mediació comunitària (Piedra, 2017) considera que aquesta
és capaç de tornar als individus la capacitat per resoldre un gran ventall de
conflictes, capacitat que se’ls havia arrabassat per part de les institucions i/o del
funcionament de les administracions en les societats complexes.

La mediació comunitària sempre suposa un procediment democràtic i participa
d’elements d’horitzontalitat més que verticalitat; això és: dota les persones
implicades en el conflicte de la possibilitat de prendre decisions significatives per
a les seves vides sense que hagi de ser un tercer qui les imposi.

Per tant, els objectius de la mediació comunitària van en la direcció de generar
una societat (una comunitat) més justa i on els agents comunitaris tinguin la
possibilitat d’apoderar-se i de reconèixer-se entre si. Cal tenir en compte les
possibles diferències de perspectiva entre la mediació comunitària i la mediació
ciutadana (Munné et al., 2010); aquesta darrera es pot centrar més en els drets de
ciutadania dels individus, mentre que la mediació comunitària pròpiament dita té
com a element central la comunitat i l’afavoriment de la convivència.

“La mediació comunitària:

• Facilita el reconeixement mutu de les parts en conflicte i la legitimitat de tots els interessos i
aportacions.

• Garanteix i respecta la voluntarietat de les parts, tant en l’acceptació com en la continuïtat del
procés.

• Vetlla perquè totes les parts siguin iguals i gaudeixin de les mateixes oportunitats
(horitzontalitat en el procés).
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• Utilitza els recursos de forma sostenible. Per a la resolució del conflicte s’utilitzaran els
recursos dels quals disposa la comunitat, de forma que s’aproximi a acords reals i possibles.

• Assegura la legitimitat i competència de les persones mediadores, la qual cosa redunda en
l’èxit del procés de mediació.”

J. Piedra (2017). “Aproximación a la mediación comunitaria: retos y desafíos”, a Revista de

mediación, vol. 10, núm. 1 (pàg. 3).

Els processos i serveis de mediació comunitària inclouen els serveis de mediació
que també s’utilitzen en la mediació familiar, laboral o penal, en tant que
coincideixen en els seus objectius i en la metodologia que utilitzen. La mediació
comunitària i les seves formes i àmbits, incloent-hi els serveis en els quals aquests
es desenvoluparan, asseguren, entre altres aspectes (Munné et al., 2010):

• Que els participants en el procés de mediació es responsabilitzen de la
resolució del conflicte.

• Que els participants han de ser conscients de la realitat que habiten i només
poden proposar solucions realistes i raonables. En aquest sentit, la mediació
treballa amb criteris que han de ser objectivables i els desitjos dels individus
o grups que hi participen queden mediatitzats pel context en el qual es
desenvolupen.

• Que els participants en el procés de mediació han de manifestar la seva
voluntarietat i, en aquest sentit, només hi pot haver mediació comunitària si
es compta amb la suficient participació.

• En el cas de mediacions en les quals hi ha implicat un o diversos col·lectius,
s’ha d’assegurar una suficient representativitat, fet que va en relació amb la
possibilitat que les parts negociadores assoleixin la legitimitat suficient per
negociar i arribar a acords.

• Finalment, el mediador ha de ser neutral i imparcial i ha de facilitar
les estratègies de cooperació entre els participants, sempre respectant el
principi de confidencialitat.

1.2 Etapes en el procés de mediació

Si parlem de processos de mediació hem d’acceptar la natura diacrònica de la
mediació: la mediació s’allarga en el temps i té diferents moments que cal
considerar. No únicament això, sinó que a cada moment s’espera que succeeixin
coses diferents o que els diversos agents de la mediació hagin assolit diferents fites
en el procés.

Els serveis de mediació penal, laboral i familiar segueixen diferents etapes. En
general, s’estableix una divisió canònica que divideix el procés de mediació en les
etapes de premediació, la mediació pròpiament dita i la postmediació. Cadascuna
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d’aquestes etapes es pot estudiar de manera exhaustiva, i se’n poden definir les
regularitats i explicar les excepcions que puguin donar-se en la realitat dinàmica
de la mediació.

La caracterització de les etapes en el procés de mediació pot prendre diferents
formes segons si ens interessa destacar l’especificitat de cadascuna de les fases o si,
al contrari, ens interessa una valoració sintètica amb les principals característiques
de cada moment del procés.

1.2.1 Una proposta en tres grans fases

La classificació de les etapes del procés de mediació que es pot considerar
canònica estableix una divisió en tres fases: la premediació, la mediació i la
postmediació. És una proposta interessant perquè permet clarificar de manera
senzilla els tres grans moments del procés de mediació i, especialment, aquells
instants on s’ha de produir l’acceptació de la mediació com a forma adequada de
resolució de conflictes, la negociació entre les dues parts i l’aplicació dels acords
als quals s’ha arribat.

Des d’aquest punt de vista, la premediació és la fase prèvia a la mediació
pròpiament dita (Generalitat Valenciana, 2019). L’objectiu de la premediació és
esbrinar si el conflicte és susceptible o no de ser resolt a partir dels recursos de la
mediació. És també el moment en el qual el mediador (o els agents del servei de
mediació) tracten de crear les condicions adequades per tal que els processos de
mediació siguin acceptats per les dues parts.

Parlem de premediació perquè en realitat encara no està produint-se una negoci-
ació respecte al conflicte que s’ha generat. En la premediació el que es negocia
és si s’accepta o no participar en la mediació, fet que és molt rellevant, ja que,
com ja sabem, la mediació és un recurs de resolució de conflictes que requereix
la voluntarietat de les parts. En tot cas, és també la fase en què ens farem una
idea general del conflicte i, tot i que no fixarem els relats (això succeirà més tard,
en la fase de mediació), el mediador hauria d’acabar aquesta fase amb informació
valuosa.

La fase de mediació és aquella en què s’acaben proposant les solucions al conflicte
i, en darrera instància, es defineixen els acords. Les solucions han de ser viables
i realistes; han d’abordar el problema, i les dues parts han d’haver participat en la
seva elaboració. És un exercici important de creativitat, ja que se suposa que les
propostes que es faran són noves o, almenys, són inèdites en el context en el qual
es plantegen.

L’inici de la fase de mediació ha de servir per presentar el procés i definir les
regles que el regiran. Si la fase de premediació accepta que les reunions siguin
individuals (el mediador amb cadascuna de les parts), en la fase de mediació les
reunions ja haurien de ser conjuntes. Després d’aquest primer pas és el moment
en el qual les dues parts han d’exposar els seus relats dels fets. Allò normal és
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que els relats tinguin elements contradictoris o controvertits; és part de la natura
del procés de mediació trobar els punts de contacte entre aquests relats per tal
d’acabar construint-ne un de nou que inclogui elements de les dues parts i que
sigui respectuós amb tothom. El mediador ha d’assegurar-se que en la construcció
del relat comú s’escolta a tothom i que l’escolta és atenta i respectuosa.

Finalment, la fase de postmediació és aquella en què s’executen els acords que
s’han pres. És una etapa rellevant si les solucions acordades impliquen una nova
correlació de forces entre els actors participants o una forma especial de distribució
de recursos que no ha estat encara provada. Els acords als quals s’arriba en el
procés de mediació són bons només si realment es duen a terme, i és per això que
la fase de postmediació té una importància cabdal: un correcte seguiment dels
acords serveix per prevenir nous conflictes, així com per exemplificar, de cara
a altres membres de la comunitat, que hi ha formes alternatives de resolució de
conflictes en les quals tothom pot resultar beneficiat.

Exemple de mediació arran de l’ús d’una pista esportiva

Suposem un conflicte comunitari entre membres de diferents grups culturals i/o ètnics en
un barri d’una ciutat mitjana, en què l’objecte del conflicte és l’ús d’unes pistes esportives.
En la fase de postmediació hi hauria d’haver la supervisió, per part dels diferents agents de
mediació, que els acords es compleixin. Els acords haurien d’assegurar l’accés de tothom a
aquestes pistes esportives i, de la mateixa manera, haurien d’incloure elements de foment
del contacte cultural entre els diversos col·lectius que hi conviuen. La fase de postmediació
és especialment necessària en aquesta mena de conflictes, atès que un bon seguiment
dels acords servirà per eliminar conflictivitat en altres àmbits comunitaris.

1.2.2 Una proposta en etapes concretes

Davant de la proposta de dividir el procés de mediació en tres etapes (premediació,
mediació i postmediació), hi ha també la divisió que planteja Christopher Moore
(1995), el qual desenvolupa les les diferents etapes fins a un alt nivell de concreció.
En cadascuna de les etapes se suposa que s’acompliran diferents fites que ajudaran
a fer que el procés assoleixi els objectius.

Les etapes descrites per Moore són:

1. Contacte inicial amb les parts en disputa

2. Elecció d’estratègia

3. Recopilació i anàlisi de la informació dels antecedents

4. Idear un pla detallat de mediació

5. Creació de confiança i cooperació

6. Començament de la sessió de mediació

7. Definició de les qüestions i elaboració d’una agenda

8. Revelació dels interessos ocults de les parts en disputa
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9. Crear alternatives d’acord

10. Avaluació de les alternatives de l’acord

11. Negociació definitiva

12. Obtenció de l’acord formal

Contacte inicial amb les parts en disputa

Moore considera que hi ha diverses formes d’arribada al procés de mediació.
Poden ser les parts mateixes (alguna d’elles o les dues) les que prenguin la
determinació que és necessari encetar un procés de mediació; pot donar-se el cas
que siguin altres agents implicats, tot i que no protagonistes, els qui demanin l’inici
d’aquest procés; en aquells contextos en què hi ha un servei de mediació consolidat
pot ser el mateix mediador qui prengui la decisió de reclamar la necessitat del
procés de mediació; i, en darrer terme, podria ser una autoritat reconeguda qui
decidís l’inici d’aquest procés.

Si la mediació és demanada únicament per una de les parts cal estar atents al
significat d’aquesta demanda. En general, es considera positiu que una de les
parts hagi pres la determinació de sol·licitar la mediació, ja que això implica que
es prefereix el diàleg a la confrontació o a l’evitació del conflicte. Tanmateix,
quan la iniciativa és d’una part, això pot arribar a generar rebuig en l’altra, que
pot veure’s allunyada o alienada respecte al procés de mediació, almenys en el punt
inicial. El mediador no pot convocar les dues parts per iniciar el procés sense haver-
ne obtingut el vistiplau, així que haurà de mantenir un primer contacte amb la part
que no ha promogut el procés de mediació per tal d’informar-la de tal possibilitat.

Les raons per les quals una part pot rebutjar la mediació tenen a veure amb aquests
fets:

• No està familiaritzada amb el procés de mediació, en desconeix el significat.

• No coneix la cultura de la negociació i, per tant, només és capaç d’explicar
el conflicte en termes de victòria/derrota.

• Existeixen emocions intenses que bloquegen la comunicació.

• Es prefereix la via judicial de resolució de conflictes.

Les demandes de parts implicades però no protagonistes del conflicte tenen la
virtut de ser freqüentment escoltades (i ben valorades) per les parts que realment
estan en conflicte, ja que, en molts casos, aquestes parts implicades que demanen
la mediació tenen algun tipus d’autoritat sobre elles.

El mediador, en aquesta primera etapa, ha d’aconseguir resultar creïble a les parts
en conflicte. Cal resultar creïble des del punt de vista personal, fet que implica
que hi ha característiques del mediador, des del punt de vista humà, que són molt
apreciades pels participants en la mediació. La neutralitat és, sense dubte, la més
important. Les parts en conflicte han de percebre d’aquest que no té preferència
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per cap de les dues parts; en tot cas, aquesta no és l’única de les característiques
desitjables.

Entre les característiques del mediador cal destacar:

• Capacitat d’escolta activa i d’empatia.

• Capacitat d’anàlisi dels problemes i, alhora, capacitat de prendre decisions
respecte als diversos temes que es plantegen. El mediador ha de ser percebut
com una persona que, tot i dubtar, no té por d’actuar una vegada ha decidit
que ho ha de fer.

• Capacitat de fer servir un llenguatge verbal i escrit clar i neutral.

• Capacitat per treballar amb informacions que poden ser contradictòries,
complexes o insuficients; això inclou la capacitat d’anàlisi del discurs de
les parts en conflicte, que permetrà al mediador obtenir una visió acurada
de la realitat.

• Sensibilitat cap als valors que les parts defensen, fet que inclou aspectes
d’ètnia, cultura, procedència, religió, etc.

• Honestedat, presència i tenacitat. El mediador hauria de ser percebut com
una persona que és capaç de mantenir el control fins i tot en aquells moments
en què les tensions de la reunió ho fan complicat.

Altres elements de la credibilitat tenen a veure amb la credibilitat institucional i
amb la credibilitat en els procediments. A banda de tot això, el mediador també
ha de ser capaç d’establir rapport amb les parts enfrontades, fet que significa que
ha de poder entendre què és el que volen i donar el feedback adequat. És molt
important que les parts en conflicte se sentin ben compreses.

En definitiva, en aquesta primera etapa el mediador ha de ser capaç de donar
la informació sobre el procés de negociació i sobre el paper del mediador. Els
participants han de saber què és la mediació, ja que han de ser capaços de decidir
de manera autònoma si volen o no volen participar-hi. Si, després de tot això, les
parts enfrontades prenen la decisió de participar en el procés de mediació, aquesta
decisió ha de formular-se amb un compromís d’iniciació de l’activitat de mediació.

Elecció d’estratègia

En la fase de selecció d’una estratègia, el mediador col·labora de manera activa
amb les parts amb l’objectiu que aquestes avaluïn diferents enfocaments que els
ajudin a resoldre el conflicte i que triïn el mètode adient per fer-ho (Moore, 1995);
com que les parts poden triar mètodes o fer avaluacions diferents, la funció de la
mediació és que aquestes es coordinin entre si.

És el moment en què s’identifiquen els interessos o les metes a les quals es vol
arribar. Cal considerar la possibilitat que, una vegada es valorin els diferents
escenaris que poden resultar de la mediació, n’hi hagi alguns que no siguin
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acceptables per les dues parts. És per això que és molt important triar molt bé la
manera d’enfocar el conflicte, ja que depenent de com es faci aquest enfocament
la gamma de resultats possibles pot ser més o menys àmplia. La identificació dels
interessos de les parts en disputa és també molt rellevant i ha de fer-se en aquesta
fase. El mediador ha de ser capaç de veure si existeixen diferències de poder entre
les parts que poden produir que uns interessos siguin més fàcilment assolibles que
d’altres.

En general, cal insistir que el procés de mediació és un procés en què es busca
el guany de les dues parts, cosa que succeeix amb més freqüència en els casos
següents:

• Quan les dues parts no competeixen per ostentar el poder.

• Quan les dues parts perceben que mantenir bones relacions en el futur és
important.

• Quan hi ha una actitud positiva de les dues parts.

• Quan la solució pactada atorga grans beneficis a les parts enfrontades.

• Quan els interessos de les dues parts són interdependents (és a dir, quan els
interessos d’una de les parts afavoreixen els interessos de l’altra).

• Quan les dues parts en conflicte perceben que són lliures de cooperar i de
mantenir el compromís assolit.

Hi ha diverses estratègies a l’hora d’enfrontar-se al conflicte (Munduate, et al,
1993) i només algunes ens donaran resultats útils en el procés de mediació:

• Estratègia competitiva: és una estratègia assertiva però no cooperativa que
té com a conseqüència solucions del tipus victòria/derrota, en les quals una
de les parts pot assolir els seus interessos, mentre que l’altra no. No és una
estratègia útil des de la mediació.

• Estratègia d’evitació: és una estratègia que no és ni assertiva ni coopera-
tiva, de tal manera que tampoc és recomanable, tot i que sí que pot resultar
d’utilitat en algunes ocasions. Evitar el conflicte pot complir alguna funció
quan no es vol entrar en una disputa que no és central en el procés de
mediació, i pot servir també per generar espais o esferes d’interès en les
quals cada part té un comportament autònom. Sigui com sigui, l’evitació
pot resultar d’utilitat en algun moment -o per a qüestions que no són
fonamentals-, però no pot ser l’estratègia central en la resolució del conflicte
perquè, per definició, l’evitació del conflicte no el resol.

• Estratègia de compromís: és una estratègia mitjanament assertiva i mit-
janament cooperativa, i sí que és una estratègia rellevant per als nostres
interessos com a mediadors. És una estratègia que pot ser funcional quan els
interessos de les dues parts són molt difícilment compatibles i, per tant, les
dues parts entenen que han de cedir en algun aspecte substancial. Pot donar-
se el cas que aquesta estratègia de compromís aparegui perquè cap de les



Mediació comunitària 31 Els processos de mediació

dues parts té la suficient confiança en l’altra per considerar que la negociació
es durà a terme de manera transparent i, per tant, no es vol participar en
una solució conjunta dels problemes. En aquest cas, el mediador hauria
d’avaluar si és convenient triar una altra estratègia.

• Estratègia d’acomodació: és una estratègia que no és assertiva però que sí
que és col·laboradora. En mediació no podem recomanar aquesta estratègia,
ja que implica que una de les parts fa cessions importants aparentment a
canvi de pocs beneficis. Pot ser acceptable si la part que cedeix espera
obtenir futures prerrogatives en altres qüestions, però en aquest cas el
mediador hauria d’avaluar si aquests futurs beneficis són o no reals abans
d’aconsellar o no l’estratègia.

• Estratègia de col·laboració: és la més recomanable i suposa altes dosis
d’assertivitat i de cooperació. Es tracta d’assolir els interessos de totes les
parts i es dona quan les parts enfrontades tenen un nivell mínim de confiança
mútua, quan alguns (o tots) els interessos són interdependents, quan la
capacitat de les dues parts d’exercir el poder és similar o hi ha condicionants
que limiten el poder de la part més poderosa, i quan les parts que participen
en la mediació tenen una gran expectativa respecte del resultat del procés.

Recopilació i anàlisi de la informació dels antecedents

Tot i que es duu a terme una vegada ha començat el procés de mediació, aquesta pot
ser considerada una fase de diagnòstic i, de fet, de vegades es considera necessari
fer aquesta recopilació com a pas previ a qualsevol pas en la negociació.

En tot cas, és interessant que la recopilació de la informació es faci amb ambdues
parts presents, ja que així la informació que pugui reunir-se comptarà amb el
vistiplau de tothom. El mediador ha de vetllar perquè la informació s’ajusti a la
realitat, que no sigui redundant i que sigui rellevant per al cas estudiat, eliminant
el soroll.

La recollida d’aquestes dades permet que el mediador i les parts en conflicte
puguin entendre molt millor quin és el punt de partida, quines són les identitats
de les parts enfrontades, si hi ha elements reals o simbòlics que han participat
en el conflicte, quines són les dinàmiques actuals i passades que han contribuït a
l’existència del problema o del desacord i, en definitiva, quines són les qüestions
importants per a cada part (Moore, 1995). Hem de tenir en compte que la forma
de recollida de les dades no és innocent i que si hem de fer entrevistes o hem de fer
servir una altra tècnica que impliqui treball de camp, la selecció dels entrevistats
o dels observats té un pes en la informació que recollirem. El mateix succeeix si
fem servir dades secundàries: aquestes poden haver estat elaborades amb finalitats
espúries i els seus resultats poden ser esbiaixats.

Idear un pla detallat de mediació

El pla de mediació és la sistematització del procés de mediació. Aquest procés
de mediació no pot ser improvisat, sinó que ha d’estar dissenyat pel mediador
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acceptat per les parts en conflicte. Cal insistir en la idea que la mediació ha de
ser (i semblar) neutral als ulls dels participants. El pla de mediació, doncs, ha
d’incloure els elements mínims que el converteixin un full de ruta que asseguri la
igualtat entre les parts.

Preguntes que ha de respondre el pla de mediació

D’acord amb Moore (1995: 175), i resumidament, el pla de mediació hauria de ser capaç
de respondre les preguntes següents:

• Qui ha de participar en l’esforç de mediació?

• Quin és el millor àmbit de la mediació?

• Quins procediments s’utilitzaran?

• Quines qüestions, interessos i alteratives d’acord són importants per a les parts?

• Quines són les condicions psicològiques de les parts?

• Quin és el pla general de les primeres negociacions conjuntes en presència del mediador?

• Com seran identificats i ordenats els punts específics de l’agenda?

• Com es definiran les normes i les pautes de conducta?

• Com s’educaran les parts respecte del procés i com acordaran procedir amb les
negociacions?

• Quines són les possibles situacions d’immobilitat i com se solucionaran?

Creació de confiança i cooperació

Un procés de mediació neix de l’existència d’un conflicte, i els conflictes, de ma-
nera general, són un escenari en el qual hi ha en joc emocions molt intenses. Negar
la natura emocional dels conflictes és negar una de les seves dimensions bàsiques.
Això implica que en moltes ocasions les parts que estan enfrontades i que accepten
participar en el procés de mediació ho fan a pesar que hi ha sentiments que poden
arribar a ser molt intensos de desconfiança; i aquests sentiments o emocions poden
dificultar –i de fet ho fan– les conductes de cooperació.

El mediador ha de ser capaç d’assegurar entre els litigants una actitud de reco-
neixement d’escolta activa amb l’objectiu final de mitigar les emocions negatives
i promoure les positives. L’escolta activa (Gallardo, 2012) implica escoltar amb
atenció la persona o persones amb les quals s’està dialogant, mostrar un llenguatge
no verbal adequat a la interacció social (assentint, no perdent el contacte visual...),
cuidar l’espai en què es desenvolupa la conversa i centrar-se realment en allò que la
persona amb qui es dialoga està explicant. Cal mostrar interès fent les preguntes
i interpel·lacions adequades, parafrasejar aquell amb qui es dialoga, clarificar i
cercar la clarificació dels arguments amb preguntes més concretes que ajuden la
persona o persones amb qui es dialoga a centrar el seu discurs, tractar d’entendre
i sintetitzar els arguments i, en definitiva, donar a entendre que s’ha comprès allò
que s’està escoltant. Les dues parts han de respectar i practicar aquesta escolta
activa i han de ser conscients que l’expressió de sentiments i emocions és un
aspecte legítim en el procés de mediació.
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Aquest és el moment de fer servir tècniques que ajuden a expressar les emocions
d’una manera més sana i d’analitzar si les emocions responen d’una manera
adequada a aspectes objectius, o són en realitat manifestacions d’una distorsió
cognitiva que cal resoldre abans de començar amb la mediació pròpiament dita.
Cal tenir en compte que un individu que té la certesa que està sent ignorat o
enganyat per algú, pel mediador o per ambdós actors, difícilment podrà enfrontar
el procés de mediació amb garanties d’èxit.

Començament de la sessió de mediació

En aquesta fase, el mediador ajuda els negociadors a iniciar un intercanvi útil
d’informació respecte als temes que estan en disputa (Moore, 1995). El mediador
ha de:

• Començar creant un to positiu de confiança i de preocupació comuna.

• Generar un espai en el qual es puguin expressar les emocions, però ha de
vetllar per tal que no apareguin o no prenguin protagonisme aquelles que
són destructives.

• Proporcionar els mitjans perquè es discuteixin només els temes que es volen
discutir.

• Proporcionar una estructura que possibiliti la comunicació de la manera més
exacta possible.

Declaració inicial del mediador.

Normalment, la declaració inicial del mediador es compon d’onze punts, tot i que alguns
d’ells ja poden haver-se tractat en les sessions preparatòries (Moore 1995:251):

• Presentació del mediador i, si és convenient, de les parts.

• Recomanació a les parts de cooperar i de buscar una solució als seus problemes.

• Definir la mediació i el rol del mediador.

• Declaració de la imparcialitat i la neutralitat.

• Descripció dels procediments de mediació.

• Explicació del concepte de reunió parcial (sessió individual).

• Definició dels paràmetres de confidencialitat.

• Descripció de la logística.

• Suggeriments respecte de les pautes de comportament.

• Respostes a les preguntes de les parts.

• Compromís compartit en el sentit que s’iniciarà el treball.

En aquesta sessió inicial, tot i els esforços realitzats en recopilar informació i
clarificar-la, els relats de les parts enfrontades encara poden presentar contra-
diccions molt evidents, i les seves posicions a l’hora d’iniciar la negociació ser
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molt distants i amb poques possibilitats aparents de conciliació. La principal
preocupació del mediador té a veure amb el fet de facilitar la comunicació entre les
dues parts i afavorir una correcta expressió de les emocions pròpies i una adequada
comprensió de les alienes. En aquest sentit, els esforços del mediador han d’anar
en la direcció d’impedir els atacs verbals i les faltes de respecte, així com les
interrupcions. És necessari que hi hagi un enfocament, per part de tots, en la
resolució del problema més que en valorar l’actuació de l’altre.

Pot donar-se el cas que el llenguatge de les parts enfrontades sigui un llenguatge
molt poc neutral i que es facin servir termes o conceptes carregats emocionalment.
En aquest cas, és molt útil que el mediador faci una tasca de traducció des del
llenguatge de les parts enfrontades fins a un altre llenguatge (altres conceptes,
altres termes) que no estigui carregat emocionalment. El mediador no ha de
prendre partit mai, però pot mostrar-se d’acord amb els actes de bona fe dels
participants, agrair suggeriments respecte al procediment que puguin ser útils o
que estiguin fets des de la benevolència, o acceptar l’expressió de sentiments; en
tot cas, això no implica que el mediador hagi de prendre part. Tenint en compte
que les pautes de comportament han d’estar negociades amb les parts enfrontades,
és funció del mediador recordar-les quan aquestes no estiguin sent acomplertes
i, per tant, el mediador ha d’intervenir quan percebi que es pot estar donant una
escalada en el conflicte.

Definició de les qüestions i elaboració d’una agenda

En aquesta etapa, el mediador ha de ser capaç d’identificar, tot i que sigui de
manera àmplia, les principals àrees temàtiques que siguin d’interès per a les
parts (Moore, 1995). També hauria de concertar quina és la naturalesa dels
subtemes que cal discutir i en darrera instància ha de determinar la seqüència dels
temes o qüestions que han de tractar-se. És evident que aquesta agenda pot patir
transformacions al llarg del procés de mediació, però les transformacions haurien
de ser fruit de l’avanç en la negociació més que de la redefinició del problema,
que a aquestes alçades hauria d’haver estat consensuada per les dues parts.

L’elaboració d’una agenda inclou la determinació del nombre de sessions de
mediació que es faran i el reconeixement per part del mediador dels avanços que es
produiran, començant pel primer i més rellevant: la necessitat de ser mitjançades
implica que les parts ja han entès els beneficis de resoldre el conflicte sense
recórrer a la força o a l’exercici del poder (Ortega i Del Rey, 2006).

Hi ha diferents tipus d’organització de l’agenda segons les necessitats de les parts
en conflicte i la percepció del mediador respecte a l’estat de la qüestió. Pot optar-
se per una agenda on els temes se solucionen d’un en un o per una altra on hi
ha diversos temes que poden tractar-se i eventualment solucionar-se de manera
conjunta.

De la mateixa manera, l’ordre dels temes a tractar pot ser definit pel mediador o
per alguna de les parts. Si s’opta per una agenda on els temes s’ordenen de manera
jeràrquica (dels més importants als menys importants), els litigants hauran d’estar
d’acord en aquest ordre. Una altra manera d’organitzar l’agenda pot implicar que
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els temes més senzills es tracten abans per tal de facilitar el procés de negociació,
ja que es pressuposa que la mediació, com a relació social, necessita un període
d’aprenentatge abans de mostrar tota la seva eficiència.

Revelació dels interessos ocults de les parts en disputa

Hi ha diferents raons per les quals les parts enfrontades poden mantenir interessos
ocults (Moore, 1995). La més òbvia és assenyalar que alguna de les parts, o
les dues, poden no conèixer els seus interessos reals, ja que tenen una visió
distorsionada de la realitat.

Les parts en conflicte també poden ocultar de manera intencional els seus
interessos, ja que, d’aquesta manera, poden percebre que tenen algun avantatge;
també poden sentir vergonya d’aquests interessos i prefereixen no expressar-los
per por que no siguin compresos o acceptats. Una altra de les raons per les
quals els interessos poden estar ocults és perquè s’equiparen amb les posicions
de negociació i, a més, aquests interessos poden no saber-se explorar.

La distinció entre interessos i posicions és fonamental a l’hora d’abordar qualse-
vol conflicte. D’una manera molt resumida (Pérez-Ugena, 2018), podríem dir que
les posicions són allò que cada part vol; les posicions són percebudes de forma
rígida i són difícilment negociables sense tenir la sensació de perdre un aspecte
valuós. Els interessos responen a la pregunta de “per què vull el que vull?”. En
comparació amb les posicions (“què vull”), els interessos (“per què ho vull”) són
més subjectius i flexibles, i sí que accepten la negociació.

Exemple de posicions i interessos

En Joan vol anar al teatre i la Maria vol anar a veure un partit de futbol. Les posicions (què
volen) semblen difícilment conciliables. Però si atenem els interessos, la solució sembla
més senzilla. En Joan vol passar la tarda amb la seva amiga Maria i la Maria vol distreure’s
fent alguna cosa que no requereixi gaire atenció, ja que ha tingut una setmana molt difícil.
Els interessos ja no semblen irreconciliables i, per exemple, els dos amics poden decidir
anar a passejar pel parc o a jugar un partit de tennis o fer qualsevol altra activitat que
satisfaci els interessos dels dos.

És una tasca important del mediador desentranyar els interessos reals de cada part
o ajudar que aquestes ho facin, per exemple a partir del recurs a la racionalització:
exposar arguments racionals que demostren l’existència d’un interès que, fins
al moment, havia quedat ocult. Podria ser que els interessos fossin mútuament
excloents, mixtos (alguns sí que són compatibles i d’altres no) o compatibles
entre si. Evidentment, les perspectives de la mediació són molt més optimistes
si els interessos són compatibles completament o en part, però, en tot cas, cal
no obviar el paper terapèutic d’aquesta recerca i clarificació dels interessos, ja
que, en general, conèixer-los implica estar disposat a reconèixer que l’altra part en
conflicte també té els seus interessos i que aquests són tan legítims com els propis.
Així, la revelació dels interessos no és garantia d’èxit, però, tanmateix, sí que és la
mostra que el treball de mediació està avançant i, per si sol, té un important efecte
pedagògic en les dues parts enfrontades.
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Crear alternatives d’acord

En aquest moment del procés de mediació les parts en conflicte (Moore, 1995)
ja han establert quins són els temes en els quals s’ha produït el conflicte, s’han
definit les qüestions principals i les secundàries, s’ha pogut determinar una agenda
i s’han aclarit els interessos de les dues parts. Ara el mediador ha d’actuar com
a facilitador de la generació d’alternatives, la qual cosa vol dir que les parts
en conflicte han de ser capaces d’idear determinades solucions que respectin els
interessos d’ambdues parts o que, almenys, siguin el resultat d’un intercanvi que
sigui percebut com a just.

La forma d’explorar aquestes alternatives pot ser generant propostes i contrapro-
postes o treballant conjuntament en l’elaboració de les alternatives. La primera
de les opcions és el que s’anomena negociació posicional, i té a veure amb
l’intercanvi. Presenta alguns problemes que tenen a veure amb el fet que aquesta
estratègia d’intercanvi d’alternatives no assegura que el conflicte no es repeteixi
en el futur, fins i tot en els mateixos termes que s’han donat en el moment inicial
(Saieh, 2002). A més, cal tenir en compte que aquesta negociació posicional
només és capaç d’estudiar dues alternatives a la vegada que, a més, normalment
són autoexcloents o estan condicionades.

En una negociació basada en els interessos i que requereix el treball conjunt
en l’elaboració de les alternatives es creu que és possible transcendir aquestes
limitacions. Tot i això, perquè aquest tipus de negociació funcioni calen algunes
condicions específiques.

Condicions específiques per a la generació d’estratègies

D’acord amb Moore (1995: 332) hi ha les següents condicions específiques per al
funcionament de la generació d’estratègies a partir del treball conjunt basat en els
interessos:

• El recurs o els interessos respecte dels quals les parts estan negociant han de ser divisibles
i negociables, de manera que un avantatge obtingut per una part no impliqui necessàriament
una pèrdua per a l’altra.

• Han d’existir confiança i esperit de cooperació suficients, de manera que les parts puguin
desenvolupar una solució conjunta.

• Una part no ha de tenir, exhibir o estar disposada a exercir un poder o una influència
aclaparadora en les negociacions per imposar una decisió en el seu propi favor.

• Les parts han de tenir consciència d’un procediment que permet crear alternatives que tots
els litigants percebran com a equitatives i justes.

Avaluació de les alternatives de l’acord

Una vegada que s’han generat algunes alternatives d’acord, aquestes hauran de
ser avaluades, ja que només és possible adoptar, de manera general, un dels
acords. Una gamma d’acords serien tots aquells acords que són susceptibles
de ser acceptats per les parts en conflicte, però no tots presenten els mateixos
avantatges i desavantatges per a cadascuna de les parts.
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En general, el mediador ha de tractar de convèncer alguna de les parts que té
previsions massa optimistes. Pot tractar de fer veure a aquesta part que les seves
expectatives no són realistes o, en el mateix sentit, pot tractar de demostrar que
la part contrària ja ha arribat al límit en les seves possibilitats de cessió. Des
d’aquest punt de vista (Bolaños, 2007), el mediador és qui s’encarrega de rastrejar
els obstacles que dificulten la resolució del conflicte, però sempre deixa a les
parts la decisió final respecte a si adoptar les solucions proposades o no. Si les
alternatives són proposades de manera compartida és més senzill que la selecció
final de l’alternativa o alternatives triades siguin acceptades per tothom.

Negociació definitiva

La darrera negociació és el penúltim esglaó en el procés de mediació. Un dels
elements més importants és el temps. En algunes ocasions els condicionants per
limitar el temps de les negociacions no tenen a veure amb la voluntat del mediador
o de les parts, sinó amb altres aspectes contextuals.

Sigui com sigui, en la darrera negociació es proposen i es tanquen els acords
definitius i, per tant, les parts poden percebre determinats perills que el mediador
ha de tractar d’atenuar. Un dels perills és que una de les parts tingui por d’estar
cedint massa en el procés de negociació; hi ha també la por de ser percebut com
a feble. Podria donar-se el cas que les ofertes realitzades, tot i no ser negatives,
poden ser rebutjades perquè no es confiï en la persona que les ha proposat. I cap
també la possibilitat que alguna de les parts tingui por del rebuig de les seves
propostes o del fet que alguna de les propostes generi una situació de paràlisi.

Una altra de les qüestions té a veure amb el temor que hi hagi pressions externes
sobre els negociadors. Això pot succeir especialment quan els negociadors
representen grups més amplis que tenen una difícil governabilitat. En relació amb
l’anterior, les parts negociadores també poden sentir por de resultar humiliats si
accepten algun acord que no sembli positiu. La tasca del mediador en aquests
casos és importantíssima, ja que s’encarrega de proveir les parts temorenques
d’argumentacions racionals que puguin suportar la confrontació amb les seves
bases de representació.

Obtenció de l’acord formal

L’etapa de l’acord formal és la darrera del procés de mediació. Hi ha diversos
elements que cal tenir en compte en el compliment de l’acord i que hauran de ser
revisats tant pel mediador com per les parts (Moore, 1995:396):

• El consens respecte als criteris utilitzats per definir una acceptació eficaç.

• Les passes generals i específiques requerides per aplicar la decisió.

• La identificació de les persones que tenen poder per influir sobre els canvis
necessaris.

• Una estructura d’organització (si és necessària) per executar les alternatives.
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• Les clàusules que contemplaran els canvis futurs en els termes de l’acord o
els canvis en les parts litigants.

• Els procediments per contemplar problemes involuntaris o inesperats, o les
violacions de l’acord que puguin originar-se durant l’aplicació.

• Els mètodes per supervisar l’acceptació i la identitat dels supervisors.

• La determinació del paper del supervisor (per exemple, actua com a
testimoni o imposa la norma).

En definitiva, en aquesta darrera fase s’ha de determinar com se supervisarà
l’execució dels acords i com es formalitzen aquests. Els acords, i la manera com
es redacten i es formalitzen, han de ser compresos per les parts en conflicte i
aquestes han de col·laborar de forma activa en la seva redacció final. Un dels
papers del mediador és, així, clarificar els dubtes que puguin existir i assegurar-se
que les parts enfrontades entenen allò que estan acordant i les seves conseqüències.
En general, l’etapa de l’acord final suposa la creació d’una agenda de treball que
desenvolupa les qüestions tractades durant la negociació (Ayala, 2013).

L’existència d’un equip de supervisió implica que hi ha la necessitat de revisar
el compliment dels acords. Certament, el valor d’aquests només és efectiu si
es compleixen i, per tant, l’acció terapèutica de la mediació sols és efectiva si
aquesta serveix efectivament per resoldre el conflicte de base i oferir avantatges
als participants. En cas contrari, la mediació és tan sols el preàmbul d’un nou
conflicte de pitjor pronòstic que el primer.

La formalització de l’acord inclou les accions que han de realitzar-se per tal de
resoldre el conflicte: de manera verbal poden recordar-se els acords assolits, o la
conveniència d’expressar gestos de col·laboració i/o d’intercanviar documentació
i evidències d’aquests acords. En definitiva, l’obtenció dels acords finals suposa
el tancament del procés de mediació, però implica l’inici d’una nova etapa en la
qual el compliment dels acords funciona com a eina preventiva de l’aparició de
nous conflictes.
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2. La mediació comunitària

En el món que habitem, el factor temps té un paper fonamental en la manera
com ens relacionem, com construïm els vincles de convivència i per la rapidesa
amb què es donen tot tipus de canvis a nivell social, com ara l’arribada de
persones d’altres cultures, les necessitats canviants del jovent o les formes d’oci.
Amb els ritmes de vida que portem, lligats a càrregues laborals i familiars, el
temps de fer vida al barri es redueix, fet que comporta un sentiment d’alienació,
de desconeixement entre el veïnat i, probablement com a conseqüència d’això,
també un sentiment d’inseguretat. Alhora, augmenta la tendència a protegir-nos
individualment en espais privats dotats de comoditats i ens allunyem de l’espai
públic, que esdevé un espai de pas, poc viscut i sentit. Tot i que comencen a
dissenyar-se ciutats o espais als barris pensats per afavorir la convivència, els
models arquitectònics de ciutat configuren un espai públic poc generador de llocs
de trobada propicis per a les relacions veïnals i, per tant, a la participació i a la
implicació en la vida de la comunitat.

La participació és un concepte cabdal en mediació comunitària, ja que
implica deixar de banda els aspectes purament individuals dels ciutadans
per passar a pensar i actuar de manera col·lectiva.

No es participa en solitud; la participació és sempre, almenys des del punt de
vista de mediació comunitària, una participació amb l’altre. La importància de la
participació en els processos democràtics i en les societats obertes es fonamenta
en la capacitat d’aquesta d’articular processos de decisió política rellevants per
als ciutadans que hi estan implicats (Soler, 2013). La participació implica, a més,
deixar de banda les pors o la vivència d’un altre amenaçador per passar a compartir,
amb aquest altre, l’espai públic i els processos de socialització, tot i que aquest fet
de compartir en algunes ocasions pugui resultar complicat.

En la vida en comunitat, els conflictes responen a la normalitat, atès que hi
conviuen diverses opcions o alternatives davant d’una situació. Aquestes poden
aparèixer per múltiples motius, però un dels més evidents sovint respon a la
diferència entre les concepcions que cada col·lectiu té sobre l’ús d’un determinat
espai públic o fins i tot privat. A nivell individual, cadascú de nosaltres defensa el
que considera els seus drets legítims, sobretot si tenim la percepció que una altra
persona o grup els ha vulnerat; el conflicte apareix quan tenim diferents visions
sobre quins són els nostres drets i quins són els deures dels altres.

A això s’hi afegeix el fet que en tota comunitat es donen processos de construcció
d’una identitat col·lectiva, d’un nosaltres que, tot i que es dona de manera natural i
necessària en la vida comunitària, pot convertir-se en la base de múltiples conflic-
tes de convivència. Com a conseqüència, així, de vegades aquests processos ens
allunyen de considerar legítims els drets i les necessitats dels qui són considerats
com a altres.
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La mediació proposa aturar-se i dedicar temps de qualitat a les qüestions que ens
afecten en el dia a dia. Ens convida a deixar de reproduir patrons de relació
individualistes per aprendre altres maneres més riques, conscients i solidàries,
fent especial èmfasi en quins són els discursos dominants en un context social
determinat i en quines són les conseqüències d’aquests discursos.

Els models de comunicació i relació imperants als mitjans de comunicació i
als múltiples estímuls que ens rodegen reprodueixen actituds de violència i
dicotomització de les opinions, en què valors com ara l’empatia o la inclusió
pràcticament no existeixen. El diàleg es converteix en discussions en forma
d’escalada que no porten enlloc més que a reafirmar les pròpies conviccions per
sobre de l’altre, quan del que es tracta és de construir nous continguts i arribar a
realitats noves a partir de les diferents visions sobre un mateix fet o creença.

Però davant d’aquesta descripció de la realitat, des de la mediació hem de fer
valdre el valor pedagògic del conflicte, la possibilitat que d’aquest conflicte
es puguin extreure ensenyaments valuosos que acabin convertint el conflicte
en una experiència d’aprenentatge.

És complicat definir el conflicte com quelcom positiu, especialment quan aquelles
parts que s’hi veuen immerses no tenen aquesta vivència i quan, a més, en el
moment del conflicte sovintegen les situacions de tensió i dificultat. Però que
el conflicte no sigui agradable no vol dir que no pugui ser útil i/o que no pugui ser
la font de noves situacions objectivament millors que la situació de partida. Per
descomptat, el conflicte pot ser vist com una amenaça, però també cal veure’l com
una oportunitat, especialment si tenim en compte que és inevitable si hi ha vida
en societat. Només no hi ha conflicte on no hi ha contacte.

Per tant, no és del conflicte del que s’ha de tenir por, sinó de la forma com
ens hi enfrontem i el resolem. La manera com es resol un conflicte condueix
a realitats diverses. Cal aprofitar l’existència del conflicte per treballar en la
transformació de realitats que són injustes amb l’objectiu de dirigir-nos a altres
situacions on els desequilibris (de poder, de riquesa, de prestigi, d’autoritat o
d’estatus) siguin menors. Aquesta concepció transformadora del conflicte forma
part dels objectius de la mediació comunitària (Munuera i Minguela, 2018), i sense
ella no poden comprendre’s els esforços per integrar l’anàlisi del conflicte dins
dels processos socials fonamentals i, especialment, dins del que coneixem com a
mediació comunitària.

I per resoldre positivament un conflicte cal temps. Quan parlem de dedicar-
hi temps estem donant especial importància al fet de viure conscientment el
procés de resolució dels mateixos conflictes. Ja hem dit que el conflicte en si
no és necessàriament negatiu, ans el contrari; esdevé una possibilitat de conèixer
els altres, així com d’autoconeixement, i per tant d’aprendre maneres diferents
d’entendre i viure la nostra realitat. Per tant, per a la mediació no és el conflicte
en si, sinó la manera com som capaços de resoldre’l, el que és clau en el camí de
la transformació social.
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2.1 Definició de comunitat

La comunitat o, més aviat, allò comunitari, pot definir-se com el resultat d’una
gran varietat de processos en els quals els individus participen i produeixen
significats concrets (Lillo i Roselló, 2001). Les persones que participen en l’àmbit
comunitari ho fan des del punt de vista que han de comunicar-se entre elles, fet que
implica prendre decisions i/o negociar. Les relacions socials, preses de manera
general, són un element bàsic d’aquest concepte de comunitat, així com també les
relacions que aquestes persones puguin mantenir amb el territori.

La comunitat inclou, per tant, les relacions socials que es duen a terme en un
lloc concret (Terry, 2012). Allò comunitari sempre fa referència a la convivència,
ja que la base de la comunitat és l’espai comú en el qual els homes i les dones
construeixen les seves relacions socials. Les relacions socials comunitàries són
relacions socials basades en la necessitat i que beuen de la convivència. Per
a Tönnies, la comunitat implica precisament la noció d’allò compartit, tant des
del punt de vista material com des del punt de vista d’allò immaterial (Liceaga,
2013). En definitiva, la comunitat és també allò que assegura l’existència d’una
identitat col·lectiva o d’una consciència grupal que té la capacitat de regular el
comportament dels membres d’aquesta.

“Tönnies no ofereix una definició única del que serien la comunitat i la societat, apunta
algunes característiques essencials d’aquests conceptes. Associa la comunitat amb allò
‘sentit’, ‘antic’, ‘durador’, ‘íntim’ i ‘autèntic’, mentre que a la societat la identifica amb allò
‘públic’, ‘món’, el dret i l’Estat. Per a ell, la comunitat és històricament anterior a la societat
i un ‘organisme viu’, mentre que la societat és un ‘agregat i artefacte mecànic’. No obstant
això, el tret fonamental amb què distingeix la comunitat de la societat és potser el de la
unitat [...]. En concordança amb l’anterior, la possessió i el gaudi de béns comuns són
altres trets fonamentals que Tönnies atorga a la comunitat: el benefici de cada un tendeix
a identificar-se amb el benefici comú, la riquesa de l”individu’ tendeix a ser un bé compartit
amb altres ‘individus”’.

G. Liceaga (2013). “El concepto de comunidad en las ciencias sociales latinoamericanas:

apuntes para su comprensión”, Cuadernos Americanos, núm. 145 (pàg. 60).

Segons Marchioni (2014), en qualsevol treball comunitari és la mateixa comunitat
qui té la capacitat de prendre les decisions que l’afectaran. La importància
d’aquest fet radica en el fet que, des d’aquest punt de vista, la intervenció en la
comunitat no tan sols es farà en situacions d’emergència, sinó que la comunitat és
el marc en el qual actuar de manera normal i normalitzada. El treball comunitari
(el treball en la comunitat) no ha de ser l’excepció sinó la norma, i ha d’actuar en
els seus quatre elements: les persones, el territori, les demandes que les persones
que viuen en la comunitat fan (cosa que inclou les relacions entre elles) i els
recursos que el mateix teixit comunitari és capaç d’orquestrar (incloent-hi les
relacions de les persones amb el mateix territori).

Per a Ander-Egg, és precisament aquesta consciència de pertinença allò que
és més rellevant en aquest concepte de comunitat (Terry, 2012). La pertinença
implica la cultura i el territori, així com dispositius de socialització compartits
que transmeten un sistema de valors que dota de contingut la comunitat i les seves
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relacions. Aquest concepte de comunitat implica en moltes ocasions una unitat
d’acció, així com significacions respecte a la cohesió social i la identitat, i també
respecte a la funcionalitat de les institucions vigents.

En general, la comunitat presenta dues grans dimensions des d’un punt de vista
analític (Eito i Gómez Quintero, 2013). La comunitat pot ser entesa de manera
teòrica i ha d’incloure en la seva explicació la seva natura simbòlica. L’altra
dimensió és la dimensió operativa, i des d’aquest punt de vista es pot plantejar
la intervenció comunitària en els elements descrits per Marco Marchioni. Així, la
comunitat és quelcom més que el territori i que les persones que hi conviuen. Si
acceptem la naturalesa relacional del fet comunitari, els actors que protagonitzen
(o que condicionen) aquest fet relacional són també part de la definició. Aquests
actors podrien ser la població, les administracions públiques i els recursos tècnics.

2.2 Elements estructurals de la comunitat

Per a Marchioni, els elements definitoris d’allò comunitari són les persones, el
territori, les demandes d’aquesta comunitat i els recursos disponibles. Tot i que
hi ha altres autors que matisen aquesta classificació, en general és acceptada pels
estudiosos i investigadors en temes comunitaris.

2.2.1 Les persones

Quan parlem de les persones ens estem referint a la població d’una comunitat.
Si s’ha definit la comunitat com un fet vivencial, les persones que hi viuen són
aquelles que la doten de contingut.

Podem pensar en aquesta població d’una forma individual –aquelles persones que
formen part de la comunitat– o d’una forma col·lectiva: els grups que conviuen
en la comunitat o les persones –totes– preses com un únic subjecte col·lectiu.

Marchioni (2002) afirma que és molt important conèixer de manera sociològica
quines i com són les persones que formen part de la comunitat, així com la seva
organització en grups i/o associacions. Des del punt de vista comunitari, les
persones prenen també diferents posicions en l’entramat social i, així, és necessari
conèixer també aquelles persones que tenen algun rol de lideratge.

Sense les persones i les seves relacions socials no hi ha comunitat. El tipus de
relació que aquestes tenen entre si i la influència o el poder que les unes poden
tenir sobre les altres és un element fonamental a l’hora de treballar dins de la
comunitat i, en especial, a l’hora d’efectuar un treball de mediació comunitària.
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2.2.2 El territori

El territori és el lloc concret en què s’assenta una comunitat i és un dels seus trets
més específics. Marchioni (2013) parla també dels espais i de les característiques
d’aquests, especialment de l’existència de barreres o, en positiu, de punts de
trobada que condicionen les dinàmiques comunitàries. Els espais formen part del
territori i, en general, el territori condiciona el funcionament de la comunitat.

Per conèixer la comunitat cal conèixer el seu territori; aquest té elements reals
i simbòlics. Parlem dels elements reals del territori quan fem una descripció de
les característiques del lloc en el qual conviu la comunitat, referint-nos sobretot
a elements físics coneguts i objectius. Si ens limitem a fer una descripció dels
equipaments podem obtenir uns resultats esbiaixats: els equipaments no són útils
per si mateixos, són útils en la mesura que són coneguts i utilitzats per la població.
Per tant, també és necessari entendre el valor simbòlic d’un territori. Habitar
un espai implica dotar-lo de tota una sèrie de significats i, des d’aquest punt de
vista, és necessari entendre que el territori també està subjecte a una valoració
subjectiva.

Habitar un espai implica dotar-lo de tota una sèrie de significats socialment
compartits. Si el territori és part fonamental de la comunitat és perquè aquesta
ha contribuït a donar-li forma i a generar un relat al voltant d’ell. Un territori és
simbòlic perquè amaga tota una sèrie de connotacions.

Els usos de l’espai

No es tracta únicament de l’existència d’equipaments, sinó del que signifiquin aquests. Una
part de la comunitat pot no voler fer servir un equipament perquè se’n considera exclosa, o
perquè creu que és un equipament destinat a l’altra part d’aquesta comunitat, o perquè no
en coneix l’existència o les seves possibilitats, o perquè creu que és un risc acudir-hi...

Així, el fet que diferents subcomunitats ocupin diferents àrees de la ciutat, i que facin
servir recursos espacials diferenciats les unes de les altres, és un element que té a veure
amb aspectes econòmics (per exemple, el preu de l’habitatge), però també amb aspectes
simbòlics: les creences sobre on ha de viure cada grup social i sobre on no és adequat que
visqui.

Alhora, el simbolisme del territori fa que aquest sigui més fàcilment compartit,
cosa que és un element de doble fil quan es vol iniciar una activitat comunitària.
L’espai no és neutre, i les actuacions comunitàries han de tenir-ho en compte. El
territori, a més, pot ser generador d’identitat, i això és un avantatge que ha de
ser utilitzat, alhora que pot representar un perill que, òbviament, haurem de saber
eludir.

2.2.3 Les demandes comunitàries

Les necessitats expressades per part de la comunitat són un important eix verte-
brador de l’acció comunitària. Les demandes es produeixen sempre a partir de
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la relació entre persones i de la relació entre aquestes persones i el seu territori.
Representen la insatisfacció respecte d’un o diversos elements contextuals que els
membres d’una comunitat creuen tenir dret al fet que estiguin satisfets.

Les demandes han d’estar formulades de forma correcta (és a dir, de forma
clara i comprensible) i han de fer referència a aspectes del present de la
comunitat. Han de ser raonables i ha de ser possible dur-les a terme.

Una demanda d’impossible compliment pot acabar provocant frustració entre els
membres de la comunitat que la plantegen; en aquest sentit, les demandes han
de ser realistes i, per tant, han de reflectir les condicions del context comunitari i
poder-se satisfer amb els seus recursos.

2.2.4 Els recursos

Els recursos comunitaris són els instruments amb els quals se satisfaran les
demandes, i es distribueixen en tres grups (Marchioni, 2002): els públics, els
privats no especulatius i els voluntaris (per exemple, des de les ONG).

Els recursos, a més, poden classificar-se en diferents àmbits segons quines siguin
les necessitats que poden satisfer. Així, hauríem de parlar de recursos:

• Educatius: incloent-hi l’educació no formal.

• Sanitaris: on cal incloure no únicament els equipaments d’atenció directa
al pacient, sinó també aquells que desenvolupen una tasca de prevenció o
atenció a la salut pública.

• Econòmics: inclouen aquells recursos que orienten els ciutadans cap a
l’emprenedoria, però també els dispositius d’inserció dels treballadors en el
mercat de treball (hi ha una preocupació per augmentar l’ocupabilitat dels
membres de la comunitat). Són recursos que poden estar molt relacionats
amb els formatius i, en general, busquen augmentar el capital humà i cultural
dels ciutadans.

• De cultura, oci i esport: perquè s’entén que en moltes ocasions el temps lliu-
re és un dels temps més rellevants a l’hora de teixir relacions comunitàries
estretes.

• Socials: que inclouen els recursos assistencials i que, en general, es
preocupen per satisfer les necessitats dels col·lectius des d’un punt de vista
social.
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2.3 Cap a una definició acadèmica de la mediació comunitària

La mediació comunitària facilita processos de gestió dels conflictes a partir de la
negociació de les contradiccions. D’aquesta manera, els ciutadans, els grups o les
parts aprenen a no dicotomitzar el conflicte i a desenvolupar maneres d’entendre
la realitat on allò col·lectiu pren major importància respecte a allò individual. Dit
d’una altra manera, “jo no puc ser del tot feliç si els meus veïns no ho són gens”.
I, per això, el que proposa la mediació és aportar eines que ens permetin entendre
que hi ha diferents visions de la realitat i que malgrat això es poden resoldre els
conflictes de manera pacífica i sense violència.

“La mediació és un procés encaminat a resoldre conflictes entre dues o més parts amb la
presència d’un tercer, imparcial i neutral, que ajuda els implicats a responsabilitzar-se del
conflicte i, per tant, a trobar per ells mateixos una solució.

Tant si es fa des d’una institució pública o de manera privada, és sempre un
procés que preserva la confidencialitat de la informació expressada. Les parts es
presten voluntàriament al procés de mediació, i així comença el primer acte cap a
la responsabilització del conflicte. La col·laboració entre els enfrontats és un requisit
necessari per portar a terme la mediació. El mediador afavoreix el diàleg, que porta a
l’empatia entre els contraris perquè aquests puguin trobar punts d’unió cap a la resolució.
La mediació, com a procés per solucionar problemes, es pot exercir en diferents àmbits:
familiar, empresarial, internacional, mediambiental, penal, escolar i comunitari.

La mediació comunitària que centra el nostre interès en aquesta experiència es pot definir
tenint en compte un conjunt d’aspectes: si recordem que la mediació és un procés per
resoldre conflictes i que actua en àmbits diferents, és important descriure què entenem per
comunitat i quins conflictes s’hi donen per trobar exactament on ha d’actuar la mediació
comunitària. Segons l’Enciclopèdia Catalana, ‘comunitat’ expressa una qualitat comuna
compartida. És un grup social caracteritzat, generalment, per un vincle territorial i de
convivència o per una afinitat d’interessos i de conviccions ideològiques. La comunitat té
una connotació personal i alhora col·lectiva. Tota realització comunitària inclou una tensió
constant entre el grup humà que pretén configurar l’individu i la persona concreta que vol
defensar la pròpia llibertat. Per tant, els conflictes de la comunitat inclouran aquesta tensió
col·lectiva i alhora individual entre individus que conviuen en un mateix territori. La mediació
comunitària té com a principal repte trobar espais des d’on poder exercir la seva funció.”

M. Munné (2002). “La mediació i la comunitat: com potenciar des de les institucions la

posada en pràctica de la mediació comunitària”, Butlletí Informatiu El Pas, núm. 4 (pàg. 5).

La participació comunitària i ciutadana esdevé un camí clau tant en la prevenció
com en la gestió dels conflictes que apareixen dins de la comunitat. La mediació
comunitària parteix de la idea que són els mateixos membres de la comunitat
els que poden resoldre els conflictes en què es veuen immersos. Per tant, la
responsabilitat recau al damunt dels mateixos agents comunitaris.

2.3.1 Primera definició de mediació comunitària

Una primera definició de la mediació comunitària (Gómez Rollón, 2013) es-
tableix que és un sistema alternatiu de prevenció i resolució de conflictes que
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té l’objectiu de millorar la convivència veïnal. En aquest sentit, la mediació
comunitària ofereix un espai de diàleg, participació i negociació on els membres
de la comunitat poden treballar junts per resoldre els conflictes.

Des d’aquest punt de vista, aquest concepte de mediació té dos vessants: la
mediació comunitària preventiva i la mediació comunitària resolutiva.

En la mediació comunitària preventiva es treballa per tal que les comunitats
assimilin la cultura del pacte. Això es fa per a tots els actors de la comunitat,
als quals s’ensinistra per tal que entenguin el pacte més com una oportunitat més
que com un perill. Com el seu nom indica, la mediació comunitària preventiva
s’encarrega d’evitar l’aparició de conflictes. És una perspectiva molt eficaç, tot i
que els seus resultats poden estar ocults, ja que es confonen o poden confondre’s
amb el resultat d’altres dinàmiques comunitàries.

Els objectius de la mediació comunitària preventiva són:

• Oferir el servei de mediació voluntària com una opció en la gestió de
conflictes.

• Establir un marc de comprensió dels diferents codis d’interpretació de tots
els actors que hi poden participar.

• Executar accions facilitadores de la comunicació.

• Crear espais de trobada entre els actors (individuals o col·lectius).

En segon lloc, la mediació comunitària resolutiva genera un espai positiu per
a la resolució de conflictes. Una vegada que el conflicte ja s’ha produït cal
evitar que degeneri en actuacions o enfrontaments violents. Aquest vessant de
la mediació comunitària pren la forma d’una intervenció social clàssica i, com a
tal, té objectius finalistes que han de ser acomplerts i que poden avaluar-se –en
moltes ocasions de forma quantitativa– a partir de l’observació directa del procés
d’intervenció i dels seus resultats, en termes de resolució del conflicte i seguiment
dels acords als quals s’hagi arribat.

Els objectius de la mediació comunitària resolutiva són:

• Registrar les característiques del conflicte i de les parts.

• Valorar si el conflicte ha de seguir o no per un procés de mediació.

• Derivar el conflicte, si és necessari, a altres serveis.

• Assegurar, una vegada s’ha decidit que la mediació és el procés adient, la
voluntarietat de les parts.

• Seleccionar i aplicar les tècniques adequades.

• Dur a terme el procés de mediació assegurant el respecte als interessos de
les parts.



Mediació comunitària 47 Els processos de mediació

2.3.2 Segona definició de mediació comunitària

Una segona definició (Puntes i Munné, 2005) explica que la mediació comunitària
aporta un sistema de gestió dels conflictes que facilita la negociació de les
contradiccions a través de la participació d’aquells que estan immersos en el
conflicte, i igualment facilita trobar una solució amb l’ajuda d’una tercera part que
és imparcial. Així doncs, la mediació comunitària ajuda els actors (individuals o
grupals) a no dicotomitzar el conflicte.

2.3.3 Tercera definició de mediació comunitària

Una tercera definició de mediació comunitària (Amorós et al., 2000) explica que
en algunes ocasions pot considerar-se que la mediació comunitària és sinònim
de les GAC (gestions alternatives de conflictes). Aquesta tercera explicació és
força interessant, ja que posa l’èmfasi en les dificultats del procés de la mediació
comunitària:

• En un procés ideal de mediació hi ha una situació clara de bloqueig en la
qual dues parts, ben definides, estan clarament diferenciades; existeixen
un o diversos temes controvertits però que accepten definicions clares, i
una tercera part neutral hi intervé a través de procediments establerts. La
complexitat social difícilment ens posarà al davant de situacions tan clares
i, especialment, la part que ha de conduir el procés de mediació té molt
complicat complir amb els criteris de completa neutralitat.

• La situació actual fa que no sigui del tot senzill distingir allò públic d’allò
privat. La irrupció de les empreses del tercer sector i les seves intervencions
en l’àmbit social augmenten la complexitat, alhora que doten les comunitats
de més i millors (almenys per més específics) recursos. Però amb l’augment
dels actors participants també augmenta la dificultat, almenys aparent, per
als actors comunitaris d’entendre el perquè de determinades polítiques
públiques, d’on provenen, a qui afecten i quins són els seus objectius.

• L’aparició de nous problemes –a partir de les noves realitats socials– també
requereix noves formes d’aproximar-s’hi. I en relació amb aquest fet, la
realitat és que no hi ha dos conflictes iguals. L’elaboració de receptes rígides
per a la resolució de conflictes o per conduir el procés de mediació és útil
des d’un punt de vista analític (en forma de “tipus ideals”), però no ho és
tant en la praxi diària.



Mediació comunitària 48 Els processos de mediació

2.4 Aplicació de tècniques i habilitats utilitzades en la mediació
comunitària

Quan fem servir el recurs a la mediació comunitària ho fem des de procediments de
treball que estan marcats amb antelació. Aquests procediments i tècniques tenen
la virtut de respondre a determinades qüestions que ens fem des de la mediació
comunitària com a disciplina.

En primer lloc, han de ser tècniques que permetin que els membres de la comunitat
retinguin el seu protagonisme; en aquest sentit, són tècniques que es preocupen
per fer que els agents comunitaris i els participants en els processos de mediació
abandonin postures passives i esdevinguin responsables de les seves pròpies
actuacions.

Són els membres de la comunitat els que prenen les decisions que els afecten de
manera directa, fet que és font de múltiples satisfaccions alhora que aporta riscos
i incertesa a la forma de funcionament comunitari. Tot això només pot fer-se a
partir d’un procés d’intervenció que tingui cura de les relacions socials i en què
predominin les relacions de cooperació enfront de les de confrontació. Per poder
assolir aquest grau d’eficàcia social en el funcionament és necessari, igualment, un
procés educatiu centrat en la participació: la participació, les formes de participar
en comunitat, també han de ser apreses.

Al mateix temps, aquestes tècniques i procediments han d’anar en la direcció
d’acomplir diferents finalitats de la mediació comunitària (Sorribas i García,
2014):

• Finalitat preventiva: perquè se suposa que un servei de mediació comu-
nitària exercirà algun tipus de protecció respecte a la possibilitat de futurs
conflictes, tant des del punt de vista de la seva aparició com des del punt
de vista de la seva gravetat, ja que la mediació comunitària pot fer que els
conflictes es desactivin en moments inicials.

• Finalitat educativa: perquè la mateixa presència del servei i les activitats
que aquest proposa serveixen per educar la comunitat en formes alternatives
de resolució de conflictes.

• Finalitat reparadora: perquè –i aquesta és una funció principal– els
serveis de mediació comunitària han de servir per reparar els danys causats
per un conflicte i han de fomentar la sensació de justícia i de manca
d’impunitat.
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2.5 Tècniques de mediació comunitària

Quan parlem de tècniques de mediació comunitària estem parlant, de manera
general, de tècniques que també poden fer-se servir en el que es coneix com gestió
alternativa de conflictes (GAC). Ja sabem que la gestió alternativa de conflictes
és aquella manera d’afrontar els conflictes sense haver de recórrer a la força o al
dret, centrant-nos en els interessos de les parts enfrontades i amb l’objectiu final
no tan sols de resoldre el conflicte sinó també de tornar a establir una comunicació
positiva entre les parts.

Moltes d’aquestes tècniques, per tant, es basen en la comunicació, tot i que des de
diverses perspectives; es parteix des de la base que una de les principals fonts de
conflicte es troba, precisament, en una comunicació defectuosa: perquè les parts
no són capaces d’entendre’s o perquè directament no ho volen fer. Situar el pes
en aspectes comunicatius no és una simplificació –tot i que ja sabem que l’origen
dels conflictes és multifactorial–, ja que resoldre les dificultats en la comunicació
necessita la intervenció en aspectes complexos de les relacions humanes.

Hi ha quatre grans grups de tècniques:

• Tècniques centrades en la comunicació

• Tècniques de separació

• Tècniques de dramatització

• Tècniques de reestructuració cognitiva

2.5.1 Tècniques centrades en la comunicació

Les tècniques centrades en la comunicació són tècniques que es preocupen pel
mateix fet de la comunicació. Es busca que aquest fet sigui al més eficaç
possible; eficaç en el sentit que els missatges que s’emeten arribin correctament
als destinataris i siguin compresos de la millor manera possible.

Generalment són tècniques que fa servir el mediador en la seva comunicació
amb les parts, però el mediador també hauria de ser capaç d’ensinistrar les parts
en conflicte per tal que les poguessin fer servir al llarg del procés de mediació
quan la comunicació es produeixi únicament entre elles. Aquestes tècniques
i/o estratègies són, entre altres (De Armas, 2003), l’escolta activa, reflectir, la
recollida d’informació, l’aportació d’informació, la utilització d’un llenguatge
neutre, l’humor, el parafraseig o resum, i confrontar.
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Escolta activa

L’escolta activa consisteix a entendre que quan hi ha algú parlant, aquest és el
protagonista i mereix tota l’atenció, i cal tractar de comprendre el que diu, fent
l’exercici de tractar d’entendre els seus punts de vista tot i no estar-hi d’acord.

L’escolta activa no únicament ha de ser de les parts entre si, sinó també del mateix
mediador. L’escolta activa necessita una actitud receptiva per part d’aquell que
escolta, ja que no tan sols ha de mostrar interès pel que l’altre diu, sinó que aquest
interès ha de ser sincer.

Reflectir

El fet de reflectir és una tècnica, en comunicació, que implica adoptar algun dels
codis o de les maneres de comunicar de la persona amb qui estem parlant. A
partir del reflex, es dona a entendre a l’altre que estem en sintonia amb ell. La
còpia no pot ser exacta i tampoc ha de donar la sensació que es fa en to de burla:
el reflex sols reflecteix determinats gestos i paraules rellevants que poden ajudar a
compartir, amb l’altra part, una certa comprensió de la realitat.

Recollida d’informació

La recollida d’informació no és una tècnica pròpiament dita, sinó una acció que
cal portar a terme o una actitud que cal tenir. Per poder entendre a aquell amb qui
ens estem comunicant molt sovint és necessari interessar-nos per la seva realitat
i les seves motivacions, de tal manera que recollir informació sobre l’interlocutor
és una bona estratègia comunicativa.

Aportació d’informació

L’aportació d’informació està molt relacionada amb la recollida d’informació.
Una estratègia comunicativa adequada és oferir aquella informació demanada amb
l’objectiu d’oferir les claus interpretatives dels diferents punts de vista.

Utilització d’un llenguatge neutre

La utilització d’un llenguatge neutre no ha de ser únicament des del punt de vista
del gènere, sinó, en general, cuidant que allò que es diu i com es diu no tingui
significats que puguin ofendre l’interlocutor.

Cal tenir en compte que la utilització del llenguatge segueix uns patrons culturals
que poden estar fortament arrelats, interioritzats i ser de general ús en un context
determinat, però aquest mateix llenguatge pot transmetre situacions de desigualtat
o injustícia. En la mesura del possible, el llenguatge que es faci servir ha de resultar
respectuós amb les diferents sensibilitats.
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Utilització de l’humor

El recurs a l’humor és de gran utilitat en mediació (Rozenblum, 2007), perquè pot
ajudar a reduir la tensió sempre que sigui respectuós i constructiu.

El recurs a l’humor en la mediació comunitària

Fer petites bromes o comentaris còmics pot servir en algunes ocasions per eliminar les
tensions pròpies d’un procés de mediació. Per exemple, fer servir referències a algun
programa de televisió o a algun personatge famós que sigui conegut per ambdues parts pot
servir per apropar-les i fer obvi que comparteixen múltiples codis comunicatius i culturals.
En tot cas, l’humor -així com la ironia o la sàtira- mai pot fer-se servir si sospitem que pot
ofendre alguna de les dues parts o que pot ser malinterpretat.

Parafraseig i resum

En un context de comunicació i per fer èmfasi en el fet que s’està escoltant l’altre,
és útil parafrasejar l’altre o, en algunes ocasions, fer resums o petits sumaris del
que l’altre està dient. Aquesta acció també és útil per donar espai a l’interlocutor
per tal que s’expliqui o matisi el seu discurs i, per descomptat, és també de molta
utilitat si hi ha algun aspecte del discurs de l’altre que no està quedant clar.

Exemple de parafraseig

Una de les parts diu: “Amb en Xavi compartim l’armariet i jo no hi puc deixar res perquè em
desapareixen les coses. Jo volia canviar d’armariet per compartir-lo amb un altre noi, però
el problema és que ningú vol compartir-lo amb ell. Tothom sap que és un lladre. Sempre
diu que s’emporta les coses sense adonar-se’n perquè sempre va amb presses. Però ja
ningú el creu. El pitjor és que a vegades no t’adones del que t’ha robat fins que veus un
CD teu a casa seva.”

El parafraseig recull: “A veure si ho he entès bé: dius que comparteixes l’armariet amb en
Xavi i estàs molest perquè sembla que no trobes algunes de les coses que hi deixes perquè
en Xavi a vegades te les agafa, segons ell sense adonar-se’n.”

Basat en: Escola de Cultura de Pau, 2019.

En el parafraseig també es tracta de reformular els fets, tractant d’eliminar una
part o la totalitat de les valoracions negatives que poden estar fent-se, ja que se
suposa que, d’aquesta manera, l’anàlisi de la situació serà menys apassionat i es
podran cercar alternatives racionals al problema o conflicte.

Confrontar

La tècnica de confrontar consisteix a ser capaços d’expressar el desacord amb
alguna argumentació i ser capaços de fer-ho sense caure en actituds agressives o
passives.

El recurs a la confrontació en mediació comunitària

En un conflicte sobre la utilització d’una sala d’exposicions, una de les parts pot expressar-
se en els següents termes: “Estic en complet desacord amb la idea que persones que no
han fet mai ús de l’espai ni han participat en les iniciatives que s’han proposat des de la
sala d’exposicions ara vulguin aprofitar-se de l’esforç que hem fet els altres.”

Davant d’això, la confrontació permetria a l’altra part exposar el seu punt de vista de manera
assertiva, fent-se escoltar i valorant positivament el missatge que ha rebut, tot i estar-hi en
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desacord. Per exemple, dient: “Tot i que entenc el que estàs dient, has d’entendre que
és un espai municipal i que nosaltres no volem fer-ne ús per cap raó espúria, sinó perquè
som habitants del barri, igual que vosaltres, i perquè, a més, poder utilitzar ara la sala
d’exposicions ens permetrà poder participar en el futur de les iniciatives que es proposin,
ja que ja coneixerem tant l’espai com les dinàmiques que s’hi produeixen.”

2.5.2 Tècniques de separació

El mediador ha de ser capaç de controlar els temps del procés de mediació
(Bolaños i Socias, 2013). Cal tenir en compte que el paper del mediador, tot i ser
el de mer facilitador de les relacions entre les parts en conflicte, no està exempt
de responsabilitat. Certament, la comunitat i els seus conflictes existien abans de
l’arribada del mediador i seguiran existint després, de tal manera que el mediador
ha d’actuar amb respecte i ha de fer valer la seva autoritat –que cal recordar que
li ha estat concedida per les parts– sense que aquesta autoritat anul·li la capacitat
d’obrar de les dues parts en conflicte. Fer servir tècniques de separació implica
tenir la capacitat de detenir el procés de mediació i centrar la comunicació sols
amb una de les dues parts, de manera alternativa. Aquesta possibilitat encarna
una responsabilitat important, ja que condiciona el ritme del procés de mediació
i cal avisar les parts en conflicte si es té previst fer-la servir o si forma part del
repertori d’accions possibles.

Hi ha tres tècniques de separació que són d’utilitat per a un mediador. Ordenades
de menor a major temps de separació, són: els aparts, els caucus i les sessions
individuals.

Els aparts

Un apart (Bolaños, Socias, 2013) és una reunió individual (amb una de les dues
parts en conflicte) de molt curta durada. Podria donar-se el cas que en alguna de les
sessions de mediació una de les parts o les dues necessitessin plorar, desfogar-se,
alliberar tensions... En aquest cas, el mediador pot apartar-se i tenir una conversa
privada de curta durada amb aquell o aquells que ho necessitin i fins que puguin
reincorporar-se de manera normal a la mediació.

Els aparts són útils perquè donen la possibilitat de reformular els arguments i
de tranquil·litzar-se, fet que ajuda al procés de comunicació. Els aparts no estan
planificats; és molt difícil saber quan se n’haurà de dur a terme un, ja que depèn
de la mateixa dinàmica de la sessió de mediació, però sí que és convenient que
quan el mediador faci un apart amb una de les parts enfrontades, seguidament el
faci amb l’altra per tal de donar sensació de neutralitat i imparcialitat.

Hi ha la possibilitat de fer un apart in situ si es fa ús del recurs de l’apart
sense abandonar l‘espai de reunió. En un apart in situ, el mediador únicament
es dirigeix cap a una de les parts i parla amb ella al davant de l’altra, obviant la
seva presència. L’objectiu és que la part amb la qual no s’està conversat escolti
determinats arguments que el mediador, des de la racionalitat, busca que siguin
escoltats.
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Aquests aparts in situ són especialment útils quan hi ha una de les parts que està
sent interrompuda freqüentment o si la comunicació està resultant violenta. Quan
hi ha més d’un mediador, els mediadors poden fer servir un apart in situ per parlar
entre ells, ignorant la presència de les parts enfrontades, ja que necessiten que
escoltin determinades valoracions.

Els aparts ’in situ’

Els aparts in situ representen una ficció: fan veure a alguna de les parts enfrontades que
l’altra no hi és present i, aleshores, es genera una conversa –de la qual la part que no hi
és present, en realitat, sí que és testimoni– en la qual es presenten arguments racionals i/o
desapassionats. Es poden seguir formulacions com: “És important que puguis escoltar el
que vol dir ella”, mentre que a l’altra part se li pot dir: “Farem com si ell no estigués present
i m’ho expliques”. Una altra de les formulacions pot ser: “Parlem com si no ens escoltés”
o, referint-nos a aquella persona que volem que escolti: “Mira, estigues atent, ara dirà una
cosa que t’interessa escoltar.”

El caucus

Els caucus són reunions individuals amb les parts enfrontades. Tenen una durada
més llarga que els aparts, al voltant de quinze minuts per a cadascuna de les parts,
i solen situar-se cap a la meitat de la sessió de mediació.

El més habitual és que sí estiguin planificats –a diferència dels aparts, que no ho
estan–, i quan mantenim un caucus amb una de les parts hauríem de mantenir-ne
un altre amb l’altra part implicada.

L’origen del terme ’caucus’ i aplicació en mediació

La paraula caucus es creu que deriva de la paraula caucauau dels nadius algonquins
de l’estat de Virgínia (Estats Units), i té el significat de ‘conseller’, ‘veterà’ o ‘assessor’
(Corral, 2016). Per metonímia, se sol definir el caucus precisament com la reunió d’aquests
consellers o veterans que prenen decisions importants per a la comunitat. En els processos
electorals dels Estats Units tenen gran importància i es fan servir des dels anys seixanta
del segle XX: consisteixen en reunions dels electors amb els candidats en les quals es
tracten temes de rellevància. En mediació es parla de caucus seguint aquesta lògica de
reunió privada, amb experts (les parts en conflicte), centrada en aspectes importants per a
les parts.

En el caucus, el mediador ha de ser capaç d’escoltar cadascuna de les parts. És un
moment per recollir informació sobre com està anant el procés, com estan sentint-
se les parts, quines decisions estan prenent, etc. En el caucus el mediador fa
l’esforç d’entendre les postures de les parts. El mediador tracta de posar-se del
costat de les dues parts, fins i tot quan està parlant amb elles per separat (Bolaños
i Socias, 2013). La funció del caucus, entre d’altres, és disposar d’un espai en
el qual es treballa que cada part enfrontada sigui capaç de posar-se en el lloc de
l’altra.

En el caucus es busca l’apoderament de les parts, però també el reconeixement
de l’altra. El mediador fa l’esforç d’atendre i entendre les parts amb les quals
fa el caucus, ja que aquesta bona comprensió és el pas previ i necessari perquè
la relació entre les parts sigui més fluida: gràcies al feedback que el mediador
dona i l’espai per a l’expressió que s’ha facilitat en el caucus, les parts en conflicte
poden prendre una perspectiva més àmplia respecte del conflicte en el qual estan
immersos i empatitzar amb l’altre.
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Sessions individuals

Parlem de sessions individuals quan, dins del procés de mediació, mantenim una
sessió sencera amb alguna de les parts. Aquestes sessions privades solen situar-se
a l’inici del procés de mediació i tenen diverses funcions. Una de les funcions més
importants és la funció informativa, ja que pot ser un bon moment per donar les
indicacions sobre com es desenvoluparà el procés de mediació, en què consisteix
i què se’n pot esperar. Quan es manté una sessió privada amb una de les parts cal
mantenir-ne una altra amb l’altra part en conflicte.

És igualment positiu fer sessions individuals quan la relació entre les dues parts
enfrontades està tan deteriorada que una d’elles (o les dues) ni tan sols vol
compartir l’espai amb l’altra. En aquest cas és una bona forma d’iniciar el procés
de mediació, però ha de deixar-se clar a les dues parts que la mediació és un
procés compartit, on preval el diàleg i la relació social real i que, per tant, en
algun moment les sessions hauran de deixar de ser individuals per passar a ser
conjuntes. L’objectiu és que les dues parts puguin compartir l’espai i encetar un
diàleg constructiu.

En les sessions individuals cal posar en un diàleg fictici la part que hi és present
amb la que no hi és (Bolaños, Socias, 2013). Des d’aquest punt de vista, les
sessions transcendeixen la intenció merament introductòria, perquè del que es
tracta és de desbloquejar emocionalment la situació o de superar les inseguretats
de cadascuna de les parts.

El plantejament de les sessions privades

En una sessió privada, per exemple, es pot presentar la situació de la mediació i preguntar:
“Què podries fer tu?”. O, respecte de l’altre: “Què creus tu que necessita l’altra part?”, o
“Per què creus que fa el que està fent?”. En general, s’intenta que les parts enfrontades no
s’instal·lin en la queixa i, de fet, s’intenta aprofitar l’energia de la queixa per donar cabuda
a les reivindicacions de l’altre. S’intenta que expressin els seus interessos i, a partir de la
confrontació d’arguments i de la conversa, que puguin entendre la legitimitat dels altres per
tenir-ne de propis.

2.5.3 Tècniques de dramatització

Les tècniques de dramatització són un conjunt de tècniques força interessants per
treballar en els processos de mediació, ja que permeten a les parts en conflicte
posar-se en el lloc de l’altre i treballar tot allò que té a veure amb l’empatia i/o les
habilitats empàtiques.

Són tècniques útils quan se suposa que els membres del grup o col·lectiu es
coneixen i tenen un alt grau de confiança entre ells; en cas contrari no són tècniques
recomanables, ja que impliquen l’existència de comunicació eficaç i eficient
entre les parts, a partir del principi de la bona fe. En realitat, les tècniques de
dramatització permeten als membres del grup col·locar-se en diverses situacions
que permeten reflexionar sobre els objectius, la comunicació i la responsabilitat.
Es parla de tècniques de dramatització perquè utilitzen el recurs del teatre i la
representació.
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“Durant la dramatització els actors intenten assumir el seu rol apropant-se al màxim possible
a la realitat i esforçant-se per trobar arguments convincents que facin creïble la seva
postura. Atès que el diàleg entre els diferents personatges no està prèviament preparat,
la improvisació i el fet d’haver de situar-se en un punt de vista aliè requereixen per part de
l’individu un esforç considerable que no convé mantenir per molt de temps.”

X. Martín (1992). “El role-playing, una técnica para facilitar la empatía y la perspectiva

social”, Comunicación, Lenguaje y Educación, núm. 15 (pàg. 64).

’Role playing’

En general, el role playing pot ser entès com un procediment d’avaluació però
també com una tècnica que permet entrenar les habilitats socials. En el cas de la
mediació és una tècnica molt útil, ja que permet assajar conductes en un ambient
de risc limitat. El role playing funciona com un laboratori on aquells que estan
implicats en el conflicte poden posar en funcionament estratègies diferents de les
que han dut a terme fins al moment, sense que això comprometi les seves futures
actuacions.

El role playing potencia l’empatia, fomenta la presa de consciència sobre els actes
propis i aliens i permet conèixer les pròpies actituds i les dels altres. Imitar o
practicar determinades conductes que funcionen com a objectius o com a patrons
definits permet al mediador posar en funcionament les habilitats socials dels
implicats en el conflicte sense por de les conseqüències negatives que poden
derivar-se d’una implementació deficient. Hem de tenir en compte que com
més efectivitat tinguin els implicats en el conflicte en una situació d’entrenament,
major serà la probabilitat que la conducta sigui eficaç en una situació real.

Concretament, el role playing consisteix a proposar una situació real (o realista)
a les persones enfrontades (Rozenblum, 1998). Els participants han d’assumir el
rol que els ha estat assignat i s’han de comportar d’acord amb ell: se suposa que
el participant utilitzarà sentiments i reaccions reals, tot i que no necessàriament
hagin de formar part del seu repertori. Els participants han de conèixer la tècnica o
se’ls ha d’explicar correctament en què consisteix, així com l’objectiu de recórrer-
hi. La situació plantejada no ha de ser molt semblant a la que origina el conflicte,
però tampoc n’ha d’estar completament desvinculada i, en tot cas, el mediador ha
de ser capaç d’establir aquesta vinculació.

En tot el procés de mediació aplica el principi de confidencialitat, però en el cas
de les tècniques de dramatització aquest principi és especialment important, ja
que els participants faran o diran coses que poden estar molt lligades a aspectes
emocionals complicats. Les parts d’un role playing poden ser (Rozenblum, 1998):

• Descripció dels rols, incloent-hi una descripció de l’objectiu de la dramatit-
zació.

• Assignació dels rols, tenint en compte que un no hauria de ser obligat a
assumir un rol davant del qual manifesta la seva oposició.

• Explicació de les instruccions concretes, incloent-hi el temps de pràctica i el
de representació. La representació no pot ser tan llarga que els participants
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puguin arribar a sentir-se incòmodes. Una vegada que el mediador tingui
elements per al judici o si algun dels participants està incòmode, el role
playing hauria de parar. La informació essencial dels rols no s’hauria
de canviar. Els participants han de ser capaços d’entendre com se sent
el personatge que representen i han de ser capaços d’actuar de manera
versemblant.

• Fer un assaig amb tots els participants.

• En la representació, el mediador hauria de tractar d’intervenir el menys
possible, però sí que pot congelar l’acció per fer preguntes o demanar
aclariments.

• Després del role playing cal preguntar a les parts respecte a com s’han sentit
i què han pogut aprendre. Cal fer servir un temps després del role playing
per entendre allò que ha succeït i quina és la relació amb el conflicte que
s’intenta resoldre.

Intercanvi de rols

En la tècnica d’intercanvi de rols es demana a les parts en conflicte que intercanviïn
les seves posicions. En aquest cas ja no estem parlant de la invenció d’uns rols
que han de representar-se, sinó que els rols estan clarament definits, són reals i cal
manejar-los amb precaució i respecte.

Per poder dur a terme aquesta tècnica és molt important deixar clar des de l’inici
que no hi pot haver faltes de respecte. Si hi ha faltes de respecte (per exemple,
perquè una de les parts escarneix l’altra quan arriba el seu torn de procedir a
l’intercanvi de rols), el mediador o els mediadors han de parar immediatament
l’aplicació de la tècnica. Ben feta, aquesta tècnica permet als participants veure
el món des d’un punt de vista nou; permet a les parts conèixer com són vistes per
les altres i ajuda al desenvolupament de l’empatia.

Els passos per dur-la a terme són els següents:

• El mediador fa la proposta i explica les normes. Insisteix en la necessitat
d’evitar les faltes de respecte, incloent-hi la ridiculització (amb el to de veu
que es fa servir, amb els actes que es fan, amb les actituds que es mantenen,
etc.). Una altra de les normes importants és que quan es du a terme la
inversió de rols, cada part està representant el rol de l’altra.

Intercanvi de rols en una mediació familiar

Per exemple, en una mediació familiar on hi ha la separació d’una parella (Anna i Marina),
el mediador pot demanar que es faci un intercanvi de rols. En aquest cas, un membre de
la parella (per exemple, la Marina) no hauria de dir coses com: “Jo entenc el que l’Anna vol
dir, si jo fos ella també estaria així, ja que és molt dur per a ella haver de cedir l’habitatge;
ella segurament creu que jo la vull fer fora per motivacions emocionals, però és que tinc
problemes econòmics”, sinó que hauria de mantenir un discurs semblant a (recordem que
qui parla és Marina): “Jo no comprenc per què la Marina em vol fer fora de casa; jo no tinc
on anar i per a mi és força complicat trobar ara un habitatge, i més amb el que cobro a la
pastisseria. Jo crec que ella el que vol és fer-me mal, i com que no pot fer-ho d’una altra
manera ho fa amb la casa.”
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• S’inicia l’intercanvi de rols. Cada part representa el paper de l’altra i manté
el discurs fins al final. L’altra part no la pot interrompre en cap cas i
el mediador tan sols hi pot participar per fer preguntes i/o per suspendre
la tècnica si hi ha faltes de respecte o si no està fent-se correctament
l’intercanvi de rols.

• Les dues parts han de poder representar l’intercanvi de rols. El temps
dedicat a cada part hauria de ser semblant, de manera que es mantingui
el principi de neutralitat.

• En finalitzar l’intercanvi de rols s’ha d’obrir un torn de paraula on les
parts en conflicte han de poder expressar-se de manera lliure, especialment
respecte a com s’han sentit fent l’intercanvi i què han sentit en entendre el
que l’altra part pensa.

Soliloqui

Un soliloqui consisteix a parlar sense un interlocutor real present o fent com si
aquest no estigués present. La resta del grup escolta aquesta persona que, en
realitat, expressa en veu alta els seus pensaments sense estar dirigint-se a ells.
Permet que els altres puguin conèixer el propi punt de vista i permet iniciar debats.

En el soliloqui, l’individu explica en veu alta allò que sent i pensa respecte d’un
element determinat (Ruano, 2013). En el cas de la mediació, el soliloqui permet
a les parts en conflicte expressar clarament les seves postures, els seus interessos
i les seves pors.

La funció del mediador en aquest cas és acompanyar l’expressió d’aquest punt de
vista. En el soliloqui no es permet la interrupció, i normalment el mediador tam-
poc hi hauria de participar. Pot fer-ho per formular alguna pregunta clarificadora o
per tractar d’orientar el discurs si aquest està separant-se d’allò rellevant. La virtut
del soliloqui és que permet simular una conversa interna, amb un mateix, sense
tenir en compte que els altres hi són presents. Els altres (mediador o mediadors
i l’altra part involucrada en el conflicte) són testimonis dels pensaments íntims
d’aquell que representa el soliloqui i això els dona informació de molta qualitat
sobre aspectes rellevants de la conducta o de l’actitud del protagonista. La tècnica
funciona molt bé en termes de reciprocitat: si una de les parts representa un
soliloqui, l’altra també hauria de representar-lo.

2.5.4 Tècniques de reestructuració cognitiva

Les tècniques de reestructuració cognitiva també són conegudes com a tècniques
racionals i es basen en la idea que hi ha cognicions que són inadaptades; és a dir,
hi ha cognicions que no ajuden l’individu que les té a relacionar-se de manera
normalitzada amb el seu entorn.

Des de la perspectiva de l’anàlisi dels conflictes, es creu que molts dels conflictes
poden trobar el seu origen en aquestes cognicions inadaptades o que, almenys, el
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fet que els conflictes siguin vistos com a irresolubles és, en realitat, una cognició
inadaptada en si mateixa. Aquestes cognicions haurien de ser substituïdes per
unes altres més adequades o racionals. La reestructuració cognitiva, així, té com
a objectiu resoldre una distorsió cognitiva (on el pensament no es regeix per
esquemes racionals) que pot tenir causes diverses (Lemos et al., 2007):

• Interferència arbitrària: davant d’un fet s’extreuen conclusions que no
estan avalades per l’evidència objectiva. Normalment les conclusions són
de tipus negatiu i poden ser de diferents tipus. Hi pot haver una lectura del
pensament quan s’entén que els altres estan pensant malament d’un mateix
sense que hi hagi cap evidència sòlida en aquest sentit, o poden ser de lectura
del futur quan sistemàticament hi ha el pensament que els fets seran negatius
per a un mateix, sense donar la possibilitat que els fets esdevinguts siguin
positius o neutrals.

• Pensament dicotòmic: analitzar la realitat a partir de dos extrems oposats i
excloents, sense tenir en compte que, sovint, existeixen múltiples posicions
intermèdies que matisen l’anàlisi dels esdeveniments.

• Magnificació: exagerar els efectes dels esdeveniments dels quals un és
protagonista, especialment si aquests tenen conseqüències negatives.

• Abstracció selectiva: d’un fet donat, centrar-se únicament en un aspecte o
dimensió i inferir l’anàlisi des d’aquest element únic, sense tenir en compte
els altres elements. Sol anar relacionada amb la desqualificació d’allò
positiu, en el sentit que els elements negatius es prenen en consideració i
els positius o s’ignoren o són analitzats des d’un punt de vista negatiu.

• Personalització: entendre que tot el que passa en el context en el qual es
viu afecta i/o està referit a un mateix.

• Catastrofisme: exagerar les conseqüències d’un esdeveniment, especial-
ment si són negatives.

Per solucionar aquestes distorsions cognitives hi ha dos grans models de trac-
tament: la teràpia cognitiva d’Aaron Beck i la teràpia racional emotiva
conductual d’Ellis (Ruiz Rodríguez i Fusté, 2015), que parteixen des de la base
que les cognicions distorsionades han de substituir-se per altres d’adaptatives que
permetin a l’individu desenvolupar la seva vida amb normalitat. No desenvolupa-
rem les teràpies de Beck i Ellis, atès que, precisament, prenen la forma de teràpies
que han de ser aplicades per terapeutes professionals.

“Les actituds i creences personals s’expressen a través de pensaments que reflecteixen el
contingut d’esquemes cognitius relativament estables. En essència, des de la perspectiva
de la teràpia cognitiva (TC) defensada per Aaron Beck, els esquemes cognitius (creences
centrals) són regles de funcionament mental que organitzen l’experiència i orienten la
conducta de l’individu. Quan tals esquemes esdevenen disfuncionals constitueixen factors
de vulnerabilitat psicopatològica davant esdeveniments potencialment estressants de la
vida quotidiana, podent manifestar-se en els símptomes clínics d’un trastorn mental [...].
D’altra banda, la consideració d’un esdeveniment de la vida quotidiana com a “estressant”
(emocionalment pertorbador) està fonamentalment determinada per l’avaluació que el
subjecte fa de tal situació i les seves conseqüències, així com dels seus propis recursos
per afrontar-la satisfactòriament [...], avaluació que al seu torn està mediatitzada pels



Mediació comunitària 59 Els processos de mediació

seus esquemes cognitius. D’aquesta manera, les pròpies creences en relació amb si
mateix, als altres i/o el funcionament del món acaben condicionant la percepció de la
realitat i la nostra conducta, fent-la més o menys adaptativa. En aquest sentit, i d’acord
amb els plantejaments de la teràpia racional emotiva conductual [...], el manteniment de
creences rígides i actituds disfuncionals constitueix la causa principal de les pertorbacions
emocionals; més fins i tot que els mateixos successos de la realitat als quals ens enfrontem
i que considerem erròniament la veritable causa del nostre malestar.”

J. Ruiz Rodríguez i A. Fusté, A. (2015) “La evaluación de creencias y actitudes

disfuncionales en los modelos de Ellis i Beck: similitudes y diferencias”. Revista

Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación, núm. 40, vol. 2 (pàg. 52).

El que sí que és important fer notar és que fins que aquestes cognicions inadaptades
no canviïn serà complicat que s’arribi a un acord en un procés de mediació. Per
tant, és important que el mediador sigui capaç d’instruir les parts en conflicte en el
model cognitiu que explica la conducta inadaptada (i les emocions que impedeixen
a les persones o grups relacionar-se amb normalitat) a partir de les cognicions
inadaptades o distorsionades.

Una vegada fet això és necessari que les parts en conflicte siguin capaces de reco-
nèixer i consignar aquelles cognicions distorsionades i que les posin a prova (per
exemple, amb el que s’anomena proves de realitat: analitzar de manera racional si
la cognició té un substrat real, si està fonamentada, o si és una construcció mental)
per, finalment, substituir-les per altres cognicions no inadaptades.

2.6 Aplicació d’habilitats socioemocionals en els processos de
mediació comunitària

Parlem d’habilitats socioemocionals quan ens volem referir a un conjunt d’habili-
tats que no formen part de les habilitats cognitives de l’individu, però que tenen
efectes directes en la conducta dels individus i en la seva capacitat de relacionar-
se de manera positiva amb el seu context (García Cabrero, 2018). En algunes
ocasions, i principalment en l’àmbit escolar, prenen la forma de competències,
en tant que aquestes competències permeten als individus desenvolupar diferents
rols, completar tasques complexes o assolir objectius específics gràcies a la
col·laboració amb altres individus o a la presa de decisions responsables.

Les habilitats socioemocionals són, per descomptat, habilitats socials, però son
també un conjunt d’habilitats que transcendeixen aquest àmbit social, ja que
inclouen aspectes que van lligats a la manera de viure una situació determinada i
a l’estratègia preferent de resolució de problemes.

Són habilitats socioemocionals:

• L’autoconeixement: conèixer les pròpies limitacions i les pròpies virtuts és
fonamental per afrontar els problemes i els conflictes. D’aquesta manera,
un sap què pot oferir i que pot esperar-se d’ell i, per tant, ni dona falses
esperances respecte a fites que serà incapaç d’assolir ni perd el temps
intentant solucions que queden fora del seu abast.
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• L’autoregulació: en un conflicte hi cap la possibilitat que els aspectes
emocionals tinguin una gran rellevància; una habilitat important té a veure
amb la capacitat de modular l’expressió d’aquestes emocions de manera que
aquesta expressió no sigui incòmoda ni per a un mateix ni per als altres i que,
alhora, aquesta expressió emocional tingui utilitat en el procés de mediació.

• La consciència social: per resoldre un conflicte, en algunes ocasions és
necessari entendre que es forma part d’un context social més ampli. Tenir
consciència social implica comprendre que els col·lectius tenen també drets
i que aquests han de ser respectats. La consciència social no nega en cap
cas la individualitat, sinó que la matisa en tant que tracta d’eliminar visions
utilitaristes i individualistes del conflicte.

• La col·laboració: molt relacionada amb l’anterior, la capacitat de col·laborar
amb l’altre és fonamental per a resoldre conflictes fent servir el recurs a la
mediació que, per definició, necessita una entesa entre les parts en conflicte.

• La presa de decisions: el procés de mediació necessita que, en determinats
moments, les parts enfrontades abandonin la seva zona de confort i facin
moviments complicats, en la línia de cedir en determinats assumptes o de
comprometre’s a alguna acció concreta. La capacitat de no ajornar aquestes
decisions és, per tant, molt valuosa en els processos de mediació.

• La perseverança: amb molta freqüència, el procés de resolució de conflictes
a partir de la mediació no ofereix resultats immediats. Cal superar la
frustració dels primers intents fallits per tal de sobreposar-se als fracassos i
acabar tenint èxit.
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Introducció

Aquesta unitat, titulada “Activitats d’avaluació de la mediació”, ens ensenya la
importància d’avaluar qualsevol activitat d’intervenció social i, en particular, els
processos de mediació. Cal tenir en compte que nosaltres, dia a dia, avaluem
les coses que fem, tot i que d’una manera molt intuïtiva: en general, tendim a
repetir allò que ens ha donat algun tipus de benefici i tendim a abandonar aquelles
conductes que no ens han reportat beneficis o, en el pitjor dels casos, que ens han
causat algun perjudici. Això és avaluar: recollir informació que ens indica si el
que hem fet és positiu o no.

La unitat compleix una funció importantíssima dins del mòdul. Fins al moment,
s’ha descrit el procés d’intervenció de l’activitat mediadora. En aquesta unitat
es descriu la manera com podem saber si la intervenció és correcta o no. Per fer
això, partim de la necessitat de conceptualitzar, descriure i seleccionar els mètodes,
criteris i estratègies d’avaluació, així com les tècniques i instruments d’avaluació
que podem fer servir.

El primer apartat, “Mètodes, criteris i estratègies d’avaluació”, tracta de la
metodologia de l’avaluació, la forma com s’avalua la intervenció. Cal tenir en
compte que hi ha diverses maneres de dur a terme una avaluació i que el fet de
triar-ne una o una altra té diverses implicacions.

El segon apartat, titulat “Tècniques i instruments d’avaluació”, tracta de
respondre a la pregunta següent: amb què es farà l’avaluació? Les tècniques
i els instruments estan condicionats per la metodologia i, per tant, l’elecció
d’una metodologia determinada implica l’elecció d’unes tècniques i instruments
concrets. També és en aquest apartat en què es mostraran els principals documents
que es produeixen en un procés de mediació, com ara la fitxa de registre de casos, el
document d’acords del procés de mediació o l’informe d’avaluació, entre d’altres.

Per treballar correctament aquesta unitat, l’alumne haurà d’estar atent als esdeve-
niments de la vida quotidiana i pensar en cada moment quin seria el mètode o la
tècnica adequada si volgués copsar determinats aspectes de la realitat que l’envolta.
En relació amb la resta del mòdul, aquesta unitat serveix no només per apuntalar
els coneixements que l’alumne ja té, sinó que, a més, justifica la importància de
tota la tasca de mediació, dotant-la de coherència: només podem assegurar que la
mediació ha estat un èxit quan els objectius de la mediació s’han acomplert.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

Duu a terme activitats d’avaluació comparant els resultats de la intervenció amb
els objectius previstos.

• Estableix els criteris i indicadors per dur a terme l’avaluació.

• Defineix les estratègies per comprovar els resultats de la intervenció feta.

• Selecciona les tècniques i instruments per avaluar la intervenció feta.

• Comprova sistemàticament que la intervenció s’està fent de manera correc-
ta.

• Comprova la funcionalitat i adequació dels espais i recursos emprats.

• Implica les persones que han participat en la intervenció en la comprovació
dels resultats.

• Comprova el nivell de compliment dels objectius previstos.

• Valora la importància de mantenir una actitud permanent de millora en
l’eficàcia i qualitat de la intervenció.

• Utilitza les TIC per a la recollida i transmissió de la informació.
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1. Mètodes, criteris i estratègies d’avaluació

L’avaluació, si considerem el context de la intervenció social, no pot quedar
reduïda sols a una activitat concreta que es desenvolupa cap al final d’aquesta
intervenció, sinó que hauria de ser una actitud general que impulsés la voluntat
de millorar les intervencions i de fer-les més útils i ajustades a les necessitats dels
col·lectius on es produeix aquesta intervenció.

La mediació, i molt específicament la mediació comunitària, és una de les formes
que pren la intervenció social. A partir de la mediació comunitària es busca que
determinats trets objectius de la realitat canviïn o es transformin de manera que
aquesta transformació faci la vida en comunitat menys conflictiva i que, alhora,
faciliti determinats processos d’integració social.

A partir d’actuacions de mediació comunitària els veïns d’un barri poden
conèixer-se millor entre ells, entrar en contacte, eliminar part o tots els
prejudicis que poden tenir els uns respecte dels altres i establir xarxes
d’ajuda, així com iniciar activitats conjuntes que dinamitzin la vida d’aquest
barri.

Avaluar la intervenció de la mediació comunitària busca comprovar, per tant, si els
objectius s’han acomplert. Aquesta seria la primera gran finalitat de l’avaluació:
mesurar l’eficàcia de la intervenció entenent-la com el grau d’acompliment dels
objectius que s’havien marcat a l’inici de la intervenció. Els objectius de la
intervenció es tradueixen en forma d’un impacte, que és rebut per part de la
comunitat on s’ha dut a terme aquesta intervenció. L’impacte és la transformació
produïda en el context de la intervenció i una avaluació completa ha de ser capaç
de mesurar-lo no únicament en aquells aspectes directament relacionats amb els
objectius (i, per tant, desitjables per a la comunitat on s’ha fet la mediació), sinó
també en altres aspectes que poden no ser positius i/o ser inesperats.

Exemple de possible impacte no desitjat de la mediació

Una mediació entre famílies de distinta cultura pot acabar tenint els objectius desitjats pel
que fa a la resolució del conflicte que havia fet necessari aquest procés de mediació; però
si la mediació se centra en els punts de vista dels homes adults de les dues famílies, tot
i estar solucionat el conflicte visible, probablement estem fent més sòlida una situació de
discriminació per gènere i edat en aquests col·lectius.

En tot cas, l’avaluació no pot ser només mesurar l’eficàcia, ja que el compliment
d’uns objectius determinats pot satisfer-se per distintes vies i de distintes maneres.
Avaluar significa també ser capaç de mesurar la relació entre els objectius
acomplerts i els recursos destinats. Davant de dues actuacions que assoleixen els
mateixos objectius, serà més eficient aquella que hi inverteix menys esforços.

Aquesta vessant de l’avaluació és molt rellevant, atès que generalment els pres-
supostos i els recursos de què disposem en intervenció social són limitats. Així
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En la segona part de la
primera unitat d’aquest

mòdul, “Determinació dels
processos d’avaluació del
servei de mediació”, s’han
revisat diferents aspectes
de l’avaluació centrats en
el servei de mediació. En
aquesta unitat tractarem

l’avaluació de la
intervenció de la mediació
i, per tant, revisarem com

avaluar una activitat
concreta de mediació.

doncs, una avaluació adequada també hauria de ser capaç de mesurar aspectes
relacionats amb l’eficiència de la intervenció. El procés de mediació serà eficient
si és capaç de resoldre els problemes que se li han plantejat (i té, per tant,
un impacte positiu en el context d’intervenció) amb una inversió moderada de
recursos i esforços.

1.1 Selecció de mètodes i procediments d’avaluació aplicats als
processos de mediació

Parlem de metodologia d’avaluació per distingir les distintes maneres que hi ha
d’organitzar els procediments i les tècniques d’avaluació. La metodologia d’ava-
luació sempre respon a la pregunta de com s’avalua alguna cosa. Es diferencia
de les tècniques i dels instruments perquè aquests avaluen aspectes concrets de
la intervenció i estan determinats, precisament, per la metodologia. Alhora, es
diferencien de l’estratègia perquè una estratègia pot incloure diferents perspectives
metodològiques que són combinades amb la intenció d’obtenir resultats exhaustius
que serveixin per entendre la realitat de la intervenció des de diversos punts de
vista.

La selecció d’alguna o algunes d’aquestes metodologies depèn de diversos factors,
entre els quals cal esmentar, entre d’altres, la preferència del mediador. Efectiva-
ment, aquelles metodologies amb les quals el mediador o l’equip de mediadors
es trobin més còmodes o siguin més experts seran triades amb major freqüència;
però, sigui com sigui, l’elecció de la metodologia no pot quedar reduïda a la
mera preferència personal per part del mediador o mediadors. Cada metodologia
té determinats avantatges i inconvenients, que s’haurien de valorar globalment a
l’hora de guiar en la selecció d’una metodologia o una altra.

En definitiva, la selecció dels mètodes i procediments d’avaluació té a veure també
amb les característiques concretes del cas de mediació al qual ens enfrontem
i amb la necessitat de comunicar els resultats de l’avaluació, així com amb la
utilització que en farem. Un coneixement aprofundit de les distintes metodologies
d’avaluació posa a disposició de l’integrador informació suficient que li permet
efectuar la selecció d’acord amb criteris d’utilitat i eficiència.

Així, per tractar la metodologia, cal parlar de:

• Models d’avaluació.

• Metodologia segons el tipus de dades que recullen.

• Metodologia segons la dimensió temporal.

• Metodologia segons el subjecte avaluador.
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1.1.1 Models d’avaluació

Pel que fa a la metodologia, primer cal fer una primera distinció entre models
d’avaluació clàssics i models alternatius (Moral, 2010). Els models clàssics
són aquells models d’avaluació que es basen en la consecució dels objectius
d’un programa, mentre que els models alternatius són aquells que es basen en la
necessitat de prendre decisions respecte al mateix programa. Els models de caire
clàssic estan, per tant, més preocupats per aspectes finalistes de la intervenció, ja
que el que busquen és controlar, al final d’aquesta intervenció, si els objectius
s’han assolit.

Els models alternatius se centren en aspectes procedimentals, tot i que no
obliden els objectius determinats; de fet, aquesta preocupació pels aspectes
procedimentals –que els obliga a fer revisions en el procés d’intervenció amb
la finalitat de modificar aquells elements que poden no estar funcionant– no té
raons espúries; té la motivació superior de fer més eficient i eficaç el procés
d’intervenció.

Model clàssic

Un model clàssic d’avaluació es preocupa per l’elaboració d’objectius fàcilment
observables dins del context d’intervenció i, en darrera instància, per l’emissió
d’un judici de valor sobre aquesta intervenció. Parlem d’un judici de valor en
la direcció d’assenyalar si la intervenció “ha anat bé” o “ha anat malament”. La
intervenció haurà anat bé si els objectius s’han acomplert i no haurà anat bé si els
objectius no s’han acomplert.

Hi ha la possibilitat que des d’un model clàssic d’avaluació hi hagi també una
preocupació pel procés d’intervenció, tot i que sense la motivació de prendre
decisions al respecte. En aquest cas, s’entén el procés d’intervenció social com la
suma d’unes parts que s’avaluen de manera individual. Els resultats que s’obtenen
per a cada part de la intervenció marquen l’estat del procés, però aquests resultats
no s’utilitzen per millorar la part del procés que acaba de ser avaluada, ja que
l’avaluació és utilitzada per establir l’estat de la qüestió en un punt determinat,
però no per transformar el procés. Des d’aquest punt de vista, es pot avaluar:

• El context de la intervenció, fent especial èmfasi en la descripció de la
població on es produeix la intervenció i en les necessitats que expressen i
les que no expressen. És certament important entendre, dins d’un procés de
mediació, què és allò que produeix el conflicte que dispara la necessitat de
la mediació i fer l’exercici d’indagar respecte a aquelles causes que estan
amagades per sota de la superfície i que poden respondre a desequilibris o
mals funcionaments de caire estructural.

• El disseny dels recursos disponibles: es tracta d’una avaluació que afecta
principalment l’equip de mediació i que ajuda a entendre quines són les
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activitats que poden dur-se a terme i quines no, d’acord amb les habilitats
de l’equip de mediació i els recursos disponibles.

• El procés, entès des del punt de vista de la implementació del disseny de
la intervenció i amb la finalitat de valorar si la intervenció es desenvolupa
d’acord amb allò que estava previst.

• El producte: és una avaluació que es duu a terme amb la intervenció
finalitzada i que se centra de manera específica en els objectius del procés
d’intervenció. És el moment de mesurar l’eficàcia, l’eficiència i l’impacte,
incloent-hi aquells efectes que no estaven previstos i que poden resultar
positius, neutres o negatius per al context d’intervenció.

Model alternatiu

Un model alternatiu es focalitza més a descriure les activitats de la intervenció
que a analitzar les intencions d’aquesta intervenció, ja que se suposa que les
activitats ja estan dissenyades d’acord amb unes finalitats preestablertes que són
les adequades: és a dir, pretenen resoldre un problema. En aquest sentit, els
models alternatius tracten de donar veu a totes les persones que estan immerses
en la problemàtica que cal solucionar, i això inclou no sols els professionals, sinó
també els usuaris.

Complementarietat dels models

En general, s’accepta que el model clàssic i el model alternatiu poden ser
complementaris (Pérez Juste, 1992) i, des d’aquest punt de vista, es pot parlar de
la necessitat d’una avaluació del programa d’intervenció en si mateix, avaluant-ne
els aspectes tècnics i metodològics que li són propis i sense oblidar l’avaluació
dels recursos i les capacitats d’aquells que han d’implementar-lo; una avaluació
del programa en el seu desenvolupament, on hi ha una revisió del procés d’imple-
mentació, i, finalment, una avaluació del programa en els seus resultats.

En aquest sentit, Pérez Juste (2016) parla d’una avaluació:

• Integral: on no hi ha només una avaluació dels aspectes inicials del procés
d’intervenció (què es vol assolir i per què), sinó que hi ha, al mateix temps,
una preocupació per avaluar el context de la intervenció i les característiques
del programa d’intervenció, incloent-hi el servei des del qual es produeix
aquesta intervenció.

• Integrada: perquè la pràctica de l’avaluació no afecta sols aquelles perso-
nes que resulten usuàries de la intervenció, sinó també els professionals que
la porten a terme. I aquesta avaluació es produeix al mateix temps que la
intervenció avança, en el seu desenvolupament.

• Integradora: ja que els resultats de l’avaluació han de ser d’utilitat per a la
totalitat del context d’intervenció. L’avaluació, entenent-la com el control
dels objectius de la intervenció, ha de resultar en una reflexió al voltant del
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que s’ha assolit i del que no s’ha assolit i les raons per les quals això ha estat
així.

1.1.2 Metodologia segons el tipus de dades que es recullen

Segons quina sigui la forma de recollir les dades del procés de mediació, podem
parlar d’una metodologia qualitativa i una altra de quantitativa. Si l’objectiu és
recollir dades numèriques que afavoreixin la comparació i l’estandardització entre
diferents processos de mediació, la metodologia haurà de ser quantitativa. Si
l’objectiu de la recollida de dades és construir un relat sobre el procés de mediació i
indagar en les causes últimes i específiques dels resultats, aleshores la metodologia
ha de ser qualitativa.

Aquestes dues metodologies no són excloents i, en algunes ocasions, poden
implementar-se de manera conjunta en estratègies d’avaluació que les combinen,
especialment fent ús d’unes o altres en els diferents moments del procés de
mediació.

Metodologia quantitativa

En una metodologia quantitativa les dades que es recullen tenen una base numèrica
o, almenys, categorial.

Exemple de recollida de dades des d’un punt de vista quantitatiu

Les dades, des d’un punt de vista quantitatiu, poden recollir-se d’acord amb una escala
numèrica on, per exemple, davant de l’ítem d’avaluació “Els assistents a les sessions de
mediació perden els nervis”, les respostes basculen des de l’1 si no els perden mai, fins al
10 si els perden amb molta freqüència. Però també poden recollir-se les dades en funció
de categories preestablertes com, per exemple, si l’avaluador ha de triar entre aquestes
quatre possibilitats:

1. Els perden molt freqüentment, però perquè l’altra part enfrontada provoca aquesta situació.

2. Els perden freqüentment sense un motiu clar.

3. Es mostren tranquils i sols responen a algunes provocacions.

4. Sempre es mostren tranquils.

Una metodologia quantitativa requereix instruments de recollida de les dades
dissenyats a tal efecte, ofereix l’oportunitat de generalitzar els resultats a altres
situacions i, a més, permet que aquests resultats siguin comparables amb els
d’altres processos de mediació (Perea Arias, 2017). El seu defecte principal és
que simplifica molt la realitat i que pot resultar cega a fenòmens socials rellevants,
ja que les dades que es recullen són sols aquelles que estava previst recollir des
del començament; en aquest sentit, la metodologia quantitativa suposa que els
instruments de recollida de les dades són poc flexibles i inclouen amb dificultat
esdeveniments nous o imprevistos.



Mediació comunitària 14 Activitats d’avaluació de la mediació

Metodologia qualitativa

En una metodologia qualitativa, les dades recollides ho són en forma de discurs o
de relat. L’èmfasi es posa en la descripció i la comprensió dels fets i de la conducta
de les persones i grups que es veuen immersos en aquests fets (Perea, 2017).

Dins d’un procés de mediació, una metodologia qualitativa d’avaluació implica
recollir dades que indaguen sobre el perquè de la conducta de les parts enfrontades.
Estem davant d’una metodologia flexible i que és fàcilment adaptable a les
necessitats del disseny de la intervenció, que pot recollir una gran quantitat de
dades, tot i que la seva interpretació no és sempre clara. Dona informació sobre
les percepcions i els interessos de les parts immerses en un conflicte, així com dels
condicionants externs que poden afectar la seva resolució.

La gran dificultat de la metodologia qualitativa en l’avaluació és que les dades que
recull ni són comparables ni són fàcilment generalitzables, fet que és un inconve-
nient quan cal fer la interpretació d’aquestes dades en relació amb l’assoliment o
no dels objectius de la mediació. Efectivament, aquesta naturalesa subjectiva de la
interpretació de les dades –que afecta en general tota l’activitat d’avaluació, però
que en el cas de la metodologia qualitativa és especialment significativa– complica
conèixer el grau d’adequació de l’activitat de mediació als objectius proposats.

1.1.3 Metodologia segons la dimensió temporal

Un procés de mediació accepta que l’avaluació es produeix en diversos moments
i de diverses maneres. Entenem per avaluació diacrònica aquella que es produeix
al llarg de tot el procés de mediació, cosa que implica que hi ha un esforç avaluador
no únicament en alguns punts clau, sinó que aquesta es produeix en tot moment.
L’avaluació sincrònica se centra en aquests moments puntuals, que han d’estar
determinats des de l’inici del procés, i se suposa que el procés abocarà dades
rellevants per entendre si els objectius s’han acomplert (o s’estan acomplint) o
no.

Avaluació diacrònica

En una metodologia d’avaluació diacrònica el procés d’avaluació està sempre
obert, fet que implica un gran esforç de recollida i interpretació de les dades.

La metodologia diacrònica, dins d’un procés concret de mediació, implica
formular preguntes sobre el procés i interpretar les respostes no únicament en
relació amb el desenvolupament de la mediació, sinó també amb els resultats
d’aquesta.

És útil si el procés de mediació s’allarga en el temps, ja que ens permet obtenir una
visió global de l’evolució del procés, però en processos més curts és referible una



Mediació comunitària 15 Activitats d’avaluació de la mediació

avaluació sincrònica, ja que se suposa que la dimensió temporal no haurà actuat
de manera rellevant.

Avaluació sincrònica

En una metodologia d’avaluació sincrònica se seleccionen determinats moments
rellevants per obtenir un mesurament o control de l’estat de la qüestió. Un
dels moments que sempre ha de seleccionar-se és el moment final del procés de
mediació, quan es produeixen els acords i aquests són valorats per ambdues parts,
ja que és quan es poden controlar els objectius del procés tal com han estat definits
a l’inici del procés.

En tot cas, hi ha diversos moments en què podem situar l’activitat avaluadora
segons els nostres interessos (Perea, 2017):

• Avaluació prèvia: va dirigida a recollir informació sobre la viabilitat del
procés de mediació i, per tant, sobre si aquest ha de dur-se a terme o no.
Pren la forma d’un estudi de viabilitat, però també pot prendre la forma
d’un estudi sobre les parts enfrontades, que podríem anomenar diagnòstic,
on es recull informació rellevant sobre elles que determinarà la forma del
procés de mediació.

• Avaluació simultània: es duu a terme al llarg del procés i en ocasions
pot ser confosa amb l’avaluació diacrònica. De fet, serà diacrònica si és
una avaluació que recull les dades de forma continuada i serà sincrònica si
només recull dades en moments aïllats.

• Avaluació final: valora l’acompliment del procés de mediació i, per tant,
es fixa en els aspectes clàssics de qualsevol procés d’intervenció social:
l’acompliment dels objectius, el grau en què s’acompleixen i l’eficiència
amb què són acomplerts, així com l’impacte del procés.

• Avaluació posterior: en un procés d’intervenció de la natura de la mediació,
aquesta avaluació pren una importància fonamental. La mediació no pot ser
entesa com una intervenció que té el final quan s’arriba a uns determinats
acords, sinó que, al contrari, és necessari observar el grau d’acompliment
d’aquest acords al llarg del temps. De fet, l’èxit o el fracàs del procés de
mediació no està sols en la qualitat dels acords que s’han pres, sinó en la
capacitat de les parts per respectar-los una vegada el procés de mediació
ha acabat. L’avaluació posterior es produeix quan ja ha acabat el procés
de mediació, i té com a objectius controlar que els acords que s’han pres
segueixen vigents, així com comprovar el grau en què aquests acords
beneficien o perjudiquen les parts enfrontades.
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1.1.4 Metodologia d’avaluació segons el subjecte avaluador

En qualsevol acció d’intervenció social és rellevant qui s’encarrega de dur a terme
l’avaluació, però en l’avaluació dels processos de mediació aquest fet és encara
més important.

Considerem una triple possibilitat en aquest sentit –tot i tenir en compte que
aquestes tres categories d’avaluació poden combinar-se les unes amb les altres
per desenvolupar una avaluació mixta–, que implica l’existència d’una avaluació
interna si qui realitza l’avaluació són els mateixos professionals que condueixen
el procés de mediació; una avaluació externa si qui desenvolupa l’avaluació són
professionals externs al procés de mediació (incloent-hi, com sol ser el cas més
habitual, professionals externs al servei de mediació des d’on s’ha impulsat el
procés de mediació), i, finalment, una autoavaluació, que també pot anomenar-
se avaluació participativa, i que implica que els avaluadors són els usuaris del
procés de mediació, les mateixes parts enfrontades (Perea, 2017).

Avaluació interna

L’avaluació interna és la que duen a terme els professionals que intervenen en el
procés de mediació.

Els principals avantatges d’una avaluació interna tenen veure amb el fet que
qui duu a terme l’avaluació coneix perfectament el cas de mediació i té tota la
informació necessària per fer una avaluació tan acurada com sigui possible. A
més, normalment és una avaluació més econòmica que altres modalitats, ja que
els mateixos professionals que avaluen són els que estan sobre el camp intervenint
en el procés de mediació.

Aquesta modalitat d’avaluació és compatible amb una metodologia diacrònica, ja
que la presència constant dels professionals de la mediació permet una recollida
de les dades àgil i immediata.

Els desavantatges d’aquesta forma d’avaluació tenen a veure principalment amb
la pèrdua d’objectivitat que pot representar el fet que aquell que s’encarrega de
conduir el procés de mediació sigui també l’encarregat de mesurar els èxits i
els fracassos del mateix procés de mediació. La forma de reduir aquest risc és
construint instruments d’avaluació vàlids (és a dir, que reflecteixin correctament
el que hi ha a la realitat) i preferiblement de base quantitativa. Tanmateix, això
pot ser un inconvenient per a la recollida de dades, ja que un dels punts forts
de l’avaluació interna és la gran quantitat de dades –moltes de les quals de
caire qualitatiu i subjectes a interpretacions subjectives– que poden recollir els
professionals implicats.
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Avaluació externa

En una avaluació externa els professionals que duen a terme l’avaluació són
externs al procés de mediació.

En aquest tipus d’avaluació no hi ha els problemes de manca d’objectivitat que sí
que poden veure’s quan es parla de l’avaluació interna. Suposadament, l’avaluador
no està implicat emocionalment amb el resultat del procés de mediació i tampoc
té la necessitat de justificar que el procés hagi estat un èxit o no. Per contra, la
informació a la qual pot accedir l’avaluador és limitada i és un mètode d’avaluació
que suposa una important despesa de recursos, ja que cal contractar un servei
extern que s’encarregui de recollir i analitzar la informació.

És un tipus d’avaluació molt interessant si es barreja amb una metodologia
qualitativa, atès que permet l’elaboració de relats desapassionats respecte a un
procés, el de mediació, que pot incloure moltes tensions personals per a aquelles
persones o grups que el protagonitzen. Tanmateix, normalment s’associa amb una
avaluació de caire quantitatiu, ja que és complicat per a l’avaluador extern accedir
a dades que li permetin construir un relat explicatiu sobre el procés de mediació.

Avaluació participativa

Una avaluació participativa la duen a terme els usuaris del procés de mediació, és
a dir, les parts enfrontades.

L’avaluació participativa o autoavaluació és molt important per als processos de
mediació, ja que són les persones interessades mateixes les que mostren el seu
acord o desacord tant amb les decisions que s’han pres com amb el seguiment
dels acords. Els principis de la mediació, especialment el de voluntarietat,
converteixen la mediació en un tipus d’intervenció social on el protagonista
absolut és l’usuari del servei. Des d’aquest punt de vista, no és estrany que s’aposti
per l’avaluació participativa o autoavaluació (Aguilar, 2011).

Els avantatges de l’autoavaluació tenen a veure, com en el cas de l’avaluació
interna, amb el fet que les persones que avaluen coneixen molt bé el cas de
mediació, així com també les conseqüències que el procés i les seves propostes
estan tenint. De la mateixa manera, un inconvenient és la manca d’objectivitat, ja
que els processos de mediació tenen associada una alta càrrega emocional en tant
que són processos de resolució de conflictes i les parts enfrontades poden no estar
valorant la situació en què es troben immerses des de posicions racionals.

L’avaluació participativa té una clara dimensió apoderadora, perquè dota
els participants en el procés de mediació de la capacitat de prendre decisions
substantives respecte al procés en què es troben implicats.

Es prefereix una avaluació participativa quan els participants tinguin coneixe-
ments respecte del procés que els mediadors no coneguin o no siguin capaços
d’entendre totalment i quan el que es busqui no sigui tant una avaluació dels
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En la segona part de la
primera unitat d’aquest

mòdul, “Determinació dels
processos d’avaluació del
servei de mediació”, s’han
revisat criteris i indicadors
que tenen a veure amb el

servei de mediació; en
aquest apartat veurem

aquells criteris i indicadors
que són d’utilitat per a un

procés de mediació
concret.

objectius del procés de mediació com una utilització perllongada d’aquests acords
de mediació, posant èmfasi en la utilitat dels acords més que en els aspectes tècnics
del procés de mediació (Aguilar, 2011).

1.2 Determinació de criteris i indicadors d’avaluació del procés de
mediació

En primer lloc, hem de tenir en compte que els criteris d’avaluació són els
condicionants o les regles que ens indiquen què hem d’avaluar i quan considerem
que alguna cosa avaluada compleix els estàndards de qualitat que ens hem marcat.
Un criteri d’avaluació, per exemple, implica avaluar la satisfacció que tenen els
participants en un procés de mediació amb la forma com aquest s’ha desenvolupat,
o mesurar el grau de compliment dels acords un temps després de la signatura
d’aquests acords.

Els indicadors d’avaluació són aquells elements en els quals ens fixarem (i que
mesurarem) per determinar si allò que s’avalua s’ha dut a terme adequadament
o no. Des d’aquest punt de vista, els indicadors són directament observables i,
tot i que són construïts per l’avaluador, són el punt de contacte entre la realitat i
l’instrument d’avaluació que s’encarrega de controlar-los.

Són indicadors, per exemple, la resposta a una pregunta directa sobre el grau
de satisfacció (quantificat des de l’u fins al deu) amb el procés de mediació, o
la revisió feta per part d’un tècnic mediador en termes de “s’acompleix” o “no
s’acompleix” dels acords presos en un procés de mediació concret.

1.2.1 Criteris d’avaluació en un procés de mediació

Hi ha distints aspectes en els quals ens hem de fixar per poder entendre que el
procés de mediació ha estat un èxit. L’acompliment dels objectius en un procés
de mediació passa per la solució del conflicte en uns termes on tothom senti que
ha guanyat alguna cosa després d’haver participat en el procés.

Per avaluar aquests objectius, haurem de disposar d’elements d’anàlisi en almenys
quatre dimensions o criteris (Serrano, 2008):

• Satisfacció de les parts amb el procés

• Paper del o dels mediadors

• Acceptació dels acords

• Compliment dels acords
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Satisfacció de les parts amb el procés

El primer dels criteris d’avaluació és la satisfacció de les parts amb el procés.
Entenem per satisfacció un element subjectiu (ja que cada part en conflicte la
viu d’un manera determinada) en el qual es mostra l’acord o el desacord amb
els diferents vessants que ha pres el procés de mediació.

La satisfacció inclou elements que es tractaran també en altres criteris (per
exemple, la satisfacció amb el paper dels mediadors o la satisfacció amb els acords
que s’han assolit), però, des del punt de vista de la satisfacció de les parts amb
el procés, són avaluats únicament des del punt de vista subjectiu de cadascuna
d’elles.

La importància de la satisfacció de les parts amb el procés de mediació, presa
aquesta satisfacció de manera global, és molt gran. Si les parts es mostren
satisfetes, els és més senzill acceptar el paper preventiu i d’intervenció de la
mediació. La mediació en general –i la mediació comunitària en particular–
parteix de la base del consentiment de les dues parts enfrontades, que cedeixen
part de la seva capacitat d’acció i determinació a un espai construït per elles,
en col·laboració amb l’equip de mediació, on es confia que apareguin solucions
creatives, útils i satisfactòries.

Els principis ètics de qualsevol intervenció social poden coincidir amb els de
l’antropologia com a disciplina (García Alonso, 2016) i són els principis de no-
maleficència, autonomia, beneficència i justícia. Si s’acompleixen, podem suposar
que les parts enfrontades en un conflicte podran manifestar la seva satisfacció amb
el procés de mediació:

• No-maleficència: per no-maleficència entenem que no s’han de causar
danys. En l’àmbit de la mediació, el recurs a aquesta no pot ser pitjor per
a les parts que el fet de no recórrer-hi. És un principi que hauria de guiar
tota la pràctica de la mediació i, per tant, cal avaluar –si estem parlant de
satisfacció amb el procés– si alguna de les dues parts sent que la intervenció
els ha causat algun dany, la magnitud d’aquest i a què o qui atribueixen
aquest mal.

• Autonomia: parlem d’autonomia quan les dues parts han pogut conservar
una part important del seu poder de decisió i, si han renunciat a una
part, ha estat després de ser informades i de comprendre correctament les
implicacions de participar en el procés. El principi d’autonomia implica
no sentir-se –ni, per descomptat, ser– enganyat. Si les parts senten que han
estat respectades i ben informades, és més senzill que expressin satisfacció
amb el procés.

• Beneficència: si parlem de mediació, aquest és un principi que pren una
importància cabdal. Ambdues parts esperen que participar en el procés de
mediació sigui millor que no fer-ho i, en aquest sentit, la satisfacció de les
dues parts amb el procés passa per entendre i valorar com a positiu el fet de
participar en aquest procés de mediació.
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• Justícia: la justícia implica una redistribució dels recursos en la qual cada
part pugui atendre correctament les seves necessitats. No és just donar a
tothom el mateix sinó que, des d’aquest punt de vista, és just donar a cadascú
el que necessita. En un procés de mediació, on els recursos sobre els quals
s’està discutint poden ser escassos, el principi de justícia actua en la forma
que les dues parts perceben que les renúncies que fan són inferiors als guanys
que obtenen, perquè entenen que l’acord al qual s’ha arribat és el millor dels
possibles.

Exemple de satisfacció mesurada segons els quatre principis ètics de la intervenció
social

En un conflicte per la utilització de l’espai públic entre membres de dues comunitats
ètniques que conviuen en un mateix barri (una d’elles fa ús de la plaça del barri a la nit i
l’altra es queixa dels sorolls i de la música), la mediació pot ser avaluada com a satisfactòria
per les dues parts des de la no-maleficència, perquè en el recurs a la mediació no hi ha
la intenció, per exemple, d’identificar les persones que fan soroll a la nits o d’assenyalar
públicament els veïns que denuncien.

Pot, igualment, ser avaluada com a satisfactòria des de l’autonomia, perquè ambdues
parts participen de forma lliure en el procés de mediació i el trien enfront d’altres opcions
que implicarien l’ús de la força o del dret.

També pot ser avaluada com a satisfactòria des de la beneficència perquè participar en el
procés de mediació implica avantatges que no s’assolirien si no s’hi participés.

I, finalment, pot ser avaluada satisfactòriament des de la justícia si els acords tenen la
virtut de reflectir les inquietuds d’ambdues parts i suposen un repartiment adequat dels
recursos, en aquest cas de l’ús de la plaça, que podria quedar regulat quant als horaris
i la responsabilitat, establint torns de neteja i conservació, així com en relació amb la
dinamització de l’espai.

Paper dels mediadors

El paper dels mediadors és un criteri que pot ser entès des de dos punts de vista:
des del punt de vista de la satisfacció de les parts implicades amb el paper del
mediador, i des del punt de vista del desenvolupament, eminentment tècnic, del
procés de mediació. La satisfacció de les parts implicades amb el mediador es
mesura dins del criteri d’avaluació de la satisfacció de les parts amb el procés, de
tal manera que el criteri del paper del o dels mediadors es refereix als aspectes
tècnics del procés de mediació, avaluant com s’han desenvolupat els mediadors,
si han treballat amb professionalitat i si han aplicat en cada moment els recursos i
les tècniques adequats.

Els mediadors han de comptar amb un perfil tècnic i professional específic, però
a aquest perfil cal afegir-hi algunes habilitats socials i comunicatives que li resul-
taran d’utilitat a l’hora de desenvolupar la tasca de mediació (Juan, 2009). Són,
per tant, persones amb una formació especialitzada en mediació comunitària, tot
i que poden procedir de distintes disciplines. De fet, aquesta multidisciplinarietat
és un element necessari per aportar diferents visions al voltant del conflicte i de
les seves vies de solució.

Algunes de les característiques concretes que han de tenir, i per les quals poden
ser avaluats, són:
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• Coneixement de metodologies de diàleg i de gestió de grups; capacitat per
gestionar grups que poden ser extensos en algunes ocasions.

• Destreses socials a l’hora de conduir els grups a la consecució dels seus
objectius.

• Capacitat per fomentar la participació.

• Habilitats per estimular la creativitat.

• Habilitats per ser i mostrar-se imparcials i neutrals. En aquest sentit, el
mediador ni ha d’influir ni ha de deixar-se influir per cap de les dues parts
(Piedra, 2017).

• Capacitat de ser i mostrar-se empàtic i respectuós.

Acceptació dels acords

És necessari avaluar com s’accepten els acords als quals s’arriba en el procés
de mediació. No es tracta d’avaluar el grau de satisfacció amb els acords, sinó
d’avaluar si els acords són acceptats i en quin grau.

En el procés de mediació l’acceptació dels acords tanca el primer gran moment
decisiu del procés. Les parts poden acceptar els acords, no fer-ho o fer-ho de
manera parcial. Però inclús en acords on les parts negociadores mostren una
elevada satisfacció, l’acceptació dels acords pot veure’s dificultada per altres
factors com, per exemple, la pressió de les bases de representació. Efectivament,
si els negociadors de cada part responen no únicament d’ells, sinó que representen
una comunitat més àmplia, l’acceptació dels acords queda en guaret fins que
aquestes bases de representació no s’hi mostren favorables.

Cal tenir en compte que en aquests casos la forma que pren el relat al voltant de la
negociació i dels acords té una importància fonamental: tot i que els acords siguin
objectivament bons, si el relat que els acompanya és un relat on es fa més èmfasi
en allò que es perd que en allò que s’assoleix, els acords no seran acceptats o la
seva acceptació no anirà seguida d’un compliment extens.

Compliment dels acords

El compliment dels acords una vegada han estat signats és un altre criteri
fonamental a l’hora d’avaluar el procés de mediació. En realitat, el procés de
mediació només serà objectivament bo si es compleixen els acords que s’han
acceptat. Els acords de mediació no tanquen el procés de mediació, sinó que,
en realitat, n’obren una nova part. Avaluar el compliment dels acords al llarg del
temps, per tant, és necessari per tal de poder assegurar que el procés de mediació
ha estat un èxit.

Exemple de la importància del compliment dels acords en l’avaluació d’un procés de
mediació

En un centre escolar hi ha hagut un conflicte entre dos nois que estudien tercer d’ESO. Un
d’ells està molt ofès perquè ha rebut insults homòfobs per part d’un company de classe; la
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situació, a més, s’ha complicat quan la família del noi insultat ha demanat explicacions a
l’agressor, pressionant-lo un dia a la sortida de l’institut per tal que li demanés disculpes i
que no es tornessin a repetir els insults. Al llarg del procés de mediació s’aconsegueix que
la família del noi agredit confiï en l’institut per resoldre el conflicte i, alhora, els dos nois
arriben a una sèrie d’acords la part principal dels quals implica que l’agressor no agredirà
més el noi agredit i li demanarà disculpes. L’institut, a més, es compromet a programar
unes xerrades sobre respecte, tolerància i diversitat sexual a les tutories de tercer i quart
d’ESO.

Els acords semblen adequats per a tothom, però amb el pas del temps ni l’institut troba
espai a les tutories per fer aquestes xerrades, ni el noi que havia insultat l’altre xaval troba
que hagi de seguir respectant el seu acord, amb la qual cosa torna a agredir verbalment el
seu company. Els pares del noi agredit, en assabentar-se’n, tornen a demanar explicacions
al noi que l’havia insultat i també a l’institut, que respon expulsant l’agressor. Els pares de
l’agressor també protesten, ja que troben que la sanció cap al seu fill és exagerada i, a més,
es queixen que els pares del noi agredit pressionen i molesten el seu fill.

Com pot comprovar-se, la manca de seguiment dels acords ha provocat una situació més
greu que la situació de partida, tot i que els acords, almenys de manera inicial, semblaven
bons per a totes les parts implicades. La situació s’hauria resolt si les diferents parts
haguessin complert els seus compromisos i, a més, probablement el grau de cohesió social
al centre hauria augmentat si s’hagués fet el seguiment i el control del compliment dels
acords. Ara, en canvi, aquesta situació de cohesió no només no ha millorat, sinó que, amb
la repetició i agreujament del conflicte, ha empitjorat.

1.2.2 Indicadors d’avaluació del procés de mediació

Els indicadors són, com el seu nom indica, aquelles mesures de la realitat que
ens indiquen que hi ha un esdeveniment rellevant per als nostres objectius. Els
indicadors els construïm –no estan presents de manera natural al medi– en el
moment en què fem servir un instrument de recollida de dades destinat a controlar-
ne algun, i és per això que, tot i que la mesura dels indicadors pot semblar una
activitat objectiva, cal assegurar-se que es disposa d’instruments vàlids, fiables,
ben calibrats i segurs davant dels possibles biaixos de mesurament o interpretació.

Els indicadors s’observen directament de la realitat i la seva natura pot ser
quantitativa o qualitativa, segons com sigui l’instrument dedicat a mesurar-los.
Cada criteri d’avaluació compta almenys amb un indicador, i el més normal és
que siguin diversos, ja que els criteris d’avaluació són complexos i poden incloure
realitats en tensió o contradictòries, almenys en aparença. Els criteris d’avaluació
són avaluables, precisament, gràcies als indicadors.

Indicadors d’avaluació del criteri de satisfacció de les parts amb el procés

Els diferents indicadors que es poden fer servir per avaluar la satisfacció de les
parts amb el procés són els següents:

• Satisfacció mesurada amb el paper del o dels mediadors. L’indicador
s’encarrega de mesurar aquesta satisfacció a partir, normalment, d’una
qüestió única que ha de ser valorada per part de l’usuari del servei de
mediació en una escala d’interval ordinal o, més estranyament, nominal.
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També pot donar-se el cas que l’instrument de recollida de dades sigui
qualitatiu, per exemple a partir de la realització i l’anàlisi d’una entrevista
a un usuari del servei de mediació. En aquest cas, es faria la pregunta en
el context de l’entrevista i, posteriorment, s’analitzaria la resposta oberta a
partir dels distints aspectes del discurs que l’entrevistat posa en joc.

Exemples d’escales d’interval ordinals o nominals

Davant de la pregunta: “Està vostè satisfet amb el paper del mediador en el procés de
mediació?”, una resposta en termes d’1 a 10 (on l’1 és la màxima insatisfacció i el 10 la
màxima satisfacció) seria una resposta en escala d’interval.

Si la resposta és en termes de gens, poc, bastant i completament, la resposta estaria en
escala ordinal.

Si la resposta inclou categories que no estan ordenades entre si (com per exemple, ”Sí,
però hauria preferit que el procés fos més ràpid”, ”Sí, n’estic molt satisfet”, ”No, però entenc
que el cas era complex” i ”No, però tornaria a recórrer als serveis de mediació”), la resposta
es dona en termes d’escala nominal.

• Satisfacció amb els recursos del procés de mediació. De la mateixa ma-
nera que en l’anterior indicador, la forma de mesurar aquesta vessant de la
satisfacció passa per l’elaboració d’una pregunta concreta que, normalment,
estaria inserida dins d’un qüestionari més ample d’avaluació. Pot haver-
hi un indicador per a cadascun dels distints recursos (materials, temporals,
recursos humans, de l’espai de mediació, etc.) o poden ser avaluats de
manera general.

• Satisfacció amb els acords. La forma de mesurar aquesta vessant de la
satisfacció passa per l’elaboració d’una pregunta concreta que, normalment,
estaria inserida dins d’un qüestionari més ample d’avaluació. Una altra
forma de mesurar aquest indicador és a partir de l’observació dels usuaris
del procés de mediació una vegada aquest procés ha finalitzat. Les actituds
i la conducta de les parts tenen la capacitat d’indicar si les parts estan o no
satisfetes.

• Satisfacció global amb el procés de mediació. Es mesura amb una
pregunta a un qüestionari o, de manera qualitativa, a partir d’una entrevista
en profunditat. És també possible mesurar aquesta satisfacció general a
partir de l’observació que fa un avaluador de les actituds, de la conducta,
dels comentaris i/o del llenguatge que fa servir amb els seus companys o
coneguts la persona que ha acudit al servei de mediació. En tot cas, si
es tria aquesta forma de mesurar l’indicador, cal tenir en compte que la
interpretació és complicada.

Indicadors d’avaluació del criteri del paper dels mediadors

Els indicadors d’avaluació del criteri del paper dels mediadors són:
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• Nombre de tècniques utilitzades: es mesura a partir d’un protocol de
recollida de dades en el qual el mediador consigna totes aquelles tècniques
que ha fet servir.

• Durada del procés de mediació: es mesura a partir d’un protocol de
recollida de dades on el mediador consigna el nombre de sessions que ha
necessitat per resoldre el cas i la durada d’aquestes sessions.

• Assistència de les parts: es mesura a partir d’un protocol de recollida de
dades on el mediador consigna si les parts han acudit sempre a totes les
sessions de mediació.

• Participació: es pot mesurar a partir d’un protocol de recollida de dades
que, emplenat pel mateix mediador, consigna la participació de diverses
persones o grups (si és el cas) en el procés de mediació. De la mateixa
manera, també pot mesurar-se a partir de l’observació (en aquest cas, d’un
avaluador extern) que s’encarrega de comprovar el grau de participació en
el procés de mediació. Això pot fer-se de manera quantitativa (comptant
el nombre de participants) o de manera qualitativa (tractant d’esbrinar, per
exemple a partir de l’anàlisi del discurs, si aquells que participen en un
procés de mediació representen correctament les comunitats d’un territori).

• Queixes rebudes per part de les parts enfrontades: el nombre de queixes
rebudes es controla a partir dels formularis de recollida de queixes i
reclamacions que haurien d’existir o, si no és el cas, a partir del nombre
de queixes que formulen les parts enfrontades i que el mediador hauria
d’enregistrar en les actes del procés de mediació.

Indicadors d’avaluació del criteri d’acceptació dels acords

Els indicadors d’avaluació del criteri d’acceptació dels acords són:

• Signatura o no dels acords: és el principal indicador i ens mostra els
resultats de manera dicotòmica (els signen les dues parts o no els signen).

• Nombre de punts dels acords que se signen respecte del total de proposats:
es mesura a partir del control de les actes del procés de mediació i,
específicament, de l’acta final. Els acords poden incloure diversos punts
i l’acceptació d’aquests acords pot ser total o parcial. Una acceptació
parcial dels acords deixa oberta la possibilitat que es continuï amb el
procés de mediació, fet que pot ser avaluat com un fracàs. Cal determinar
prèviament a la mesura d’aquest indicador quin percentatge dels acords
haurien d’estar signats per tal de considerar que els acords del procés de
mediació s’accepten o no. Si es determina que han d’estar signats el cent
per cent dels punts dels acords, qualsevol element de desacord ens ha de fer
avaluar el procés de mediació de manera negativa.

• Nombre de persones que signen els acords o nombre de persones a
qui afecten aquests acords: aquest és un indicador força important per
als processos on les parts enfrontades no es representen a si mateixes de
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manera individual, sinó que representen una comunitat. Pot donar-se el cas
que algú signi un acord en nom d’una comunitat, però que aquesta no se
senti obligada a complir-lo perquè aquell que la representava, en realitat, no
comptava amb el consentiment de la resta de la comunitat. És per això que
cal controlar a quantes persones (o, de manera qualitativa, si en general
obliga la comunitat o no, sense tenir en compte el nombre de persones
afectades) afecta la signatura dels acords.

Indicadors d’avaluació del criteri de compliment dels acords

És necessari assenyalar que no és el mateix avaluar quan el procés de mediació
ha acabat recentment que fer-ho quan ja han passat uns mesos des del final de la
mediació. Quan el procés encara és recent, el contacte entre les parts enfrontades
també ho és i la predisposició per complir els acords és, normalment, bastant
elevada, encara que aquests acords suposin algun esforç. És rellevant controlar el
compliment dels acords quan el procés de mediació ja fa un temps que ha acabat ja
que, en aquest cas, és possible observar de manera fidel el grau de compromís de
les parts enfrontades amb els resultats de la mediació i, en general, amb el procés
mateix.

Els indicadors d’avaluació del criteri de compliment dels acords són:

• Compliment dels acords un mes després de la signatura dels acords: es
mesura de manera quantitativa a partir d’una pregunta dicotòmica (on la
resposta és en termes de “sí/no”) a les parts enfrontades i als agents de
seguiment dels acords, que poden ser les mateixes parts que van participar
en el procés de mediació o algun professional del servei de mediació. També
pot fer-se a partir de l’observació i la confrontació de la situació real amb
allò que s’havia signat; en aquest cas, és interessant que aquesta observació
la faci un avaluador extern.

• Compliment dels acords tres mesos després de la signatura dels acords: es
mesura de la mateixa manera que l’anterior indicador.

• Compliment dels acords sis mesos després de la signatura dels acords: es
mesura de la mateixa manera que els anteriors indicadors, però incloent-hi,
si escau, tot allò que la comissió de seguiment dels acords hagi considerat
adient incloure-hi. Cal tenir en compte que els acords rarament són
documents estàtics, en el sentit que poden i han d’actualitzar-se a partir de
la transformació del context i sense que sigui necessari un nou procés de
mediació. Si la modificació dels acords es produeix massa aviat, aquesta
modificació pot indicar que els acords no són vàlids o útils; però si els
acords no es modifiquen mai el que pot estar succeint és que, simplement,
no s’estiguin aplicant.

• Compliment dels acords un any després de la signatura dels acords: es
mesura de la mateixa manera que l’anterior indicador.
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Per comentar les distintes
estratègies s’han fet servir

exemples reals de
conflictes comunitaris que

han estat extrets del
volum El servei de

mediació comunitària a la
província de Barcelona

editat per la Direcció de
Comunicació de la

Diputació de Barcelona
l’any 2008.

1.3 Selecció d’estratègies d’avaluació

Entenem per estratègies d’avaluació la forma de vertebrar un sistema de recollida
d’informació –i la metodologia d’anàlisi d’aquest sistema– amb els objectius del
procés de mediació. A l’estratègia d’avaluació es decideix també com mesurar
el grau de compliment dels objectius per tal de decidir si aquests s’han complert
de manera total o parcial, o bé si no s’han complert. Una estratègia d’avaluació,
doncs, pot combinar diverses metodologies per a diversos moments de l’avaluació,
per als diversos objectius que han de ser avaluats o per als diferents criteris
d’avaluació que s’hagin definit.

Des del punt de vista educatiu, s’han definit diverses estratègies que poden ser
aplicades a l’àmbit de la mediació i de la intervenció social. Aquestes estratègies
són (Verdejo et al., 2011):

• Avaluació integrada al llarg del procés d’intervenció.

• Avaluació d’execucions a partir de matrius de valoració, graelles o rúbri-
ques.

• Avaluació amb múltiples estratègies i en múltiples moments.

• Avaluació basada en evidències recollides en diaris de camp.

• Autoavaluació i coavaluació.

Cal analitzar aquestes estratègies i veure com poden adequar-se al cas concret del
procés de mediació. És necessari assenyalar que les estratègies són artefactes i/o
constructes socials vius. Això vol dir que no és operatiu considerar les estratègies
com una eina tancada, sinó que més aviat cal entendre que les estratègies
d’avaluació accepten modificacions i matisacions segons quin sigui el context
específic que han d’avaluar. Les estratègies que es descriuen de forma general,
doncs, haurien de funcionar com a models d’altres estratègies que, generades per
l’avaluador, s’adeqüin al procés de mediació que han d’avaluar.

1.3.1 Avaluació integrada al llarg del procés d’intervenció

L’estratègia d’avaluació integrada al llarg del procés d’intervenció pot combinar
una metodologia diacrònica amb altres de quantitatives i qualitatives i una ava-
luació interna, tot i que també podria ser participativa. Cal tenir en compte que
les activitats d’avaluació poden córrer de manera paral·lela a aquelles activitats
d’intervenció pròpiament dites i que, inclús, una mateixa activitat pot ser conside-
rada com d’avaluació o com d’intervenció, segons quina sigui la utilització dels
resultats.
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Parlem d’avaluació diacrònica perquè és una avaluació que es produeix al llarg del
procés de mediació. És possible atendre l’avaluació del procés ja que, normalment,
els processos de mediació tenen una durada limitada en el temps i aquesta durada
no pot ser massa dilatada. Són els mateixos professionals i/o agents de mediació
els que haurien de controlar la marxa de l’activitat avaluadora.

Des d’aquest punt de vista, parlem d’una avaluació interna. Cal tenir en compte
que una avaluació del procés requereix el coneixement i el domini d’aspectes
claus d’aquest procés. Les dades poden estar recollides de manera qualitativa,
quantitativa o fent servir ambdues metodologies, però cal que es tinguin en compte
les característiques de cadascuna d’elles abans de prendre la decisió final.

Una metodologia quantitativa ens assegura la recollida de dades de base numè-
rica que poden ser comparades amb les d’altres processos de mediació. En tot
cas, per a aquesta estratègia potser és més adequat fer una avaluació qualitativa
on els professionals de la mediació van recollint per escrit les seves impressions
en la forma d’un diari de camp. En aquest sentit, es pot parlar també de la
possibilitat d’incloure en aquesta estratègia una metodologia participativa; si
això es concreta, una bona pràctica per part de l’equip de mediació és establir
que els professionals facin servir la metodologia qualitativa i que els participants
facin servir la metodologia quantitativa, de tal manera que els resultats de les dues
estratègies puguin complementar-se.

Exemple d’estratègia d’avaluació integrada dins del procés de mediació

Per al cas d’un conflicte de convivència veïnal, on els problemes es donen en una plaça
i a les escales d’accés a aquesta plaça i que cal situar en el context de l’augment de
població immigrada i dels conflictes entre la població d’origen local i la d’origen estranger,
on uns acusen els altres d’incompliment de la normativa veïnal, una adequada estratègia
d’avaluació integrada dins del procés de mediació podria incloure:

• L’elaboració d’un protocol de seguiment qualitatiu per part dels professionals de la mediació,
que ha de ser revisat setmanalment.

• L’elaboració d’unes enquestes de base quantitativa sobre aspectes de satisfacció, que els
participants haurien d’emplenar diàriament i que també serien revisades amb periodicitat
setmanal.

• L’elaboració d’entrevistes posteriors al procés de mediació (al mes, als tres mesos i als sis
mesos) per controlar el compliment dels acords.

1.3.2 Avaluació d’execucions a partir de matrius de valoració,
graelles o rúbriques

Normalment, les avaluacions d’execucions a partir de matrius de valoració,
graelles o rúbriques tenen una dimensió més sincrònica que diacrònica, ja que
tracten de donar una imatge estàtica del procés de mediació en un moment donat.
Certament, aquestes matrius o graelles poden fer-se servir en diversos moments
del procés de mediació, fet que permet obtenir una sensació de continuïtat que,
en algunes ocasions, pot confondre’s amb el que coneixem com a avaluació
diacrònica.

En l’apartat “Tècniques i
instruments d’avaluació”
es donaran exemples de
la forma final que haurien
de prendre aquestes
graelles o rúbriques.
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És també una estratègia majoritàriament quantitativa, ja que les graelles, matrius
i rúbriques són instruments de recollida d’informació que intenten reduir la
complexitat del món a enunciats concrets o a aspectes mesurables. Aquesta
estratègia accepta (i pot ser aplicada per) qualsevol subjecte avaluador, però és
especialment útil quan qui la desenvolupa és un avaluador extern, ja que permet
objectivar processos que, si són avaluats de manera interna, poden abocar resultats
esbiaixats. En tot cas, és una estratègia interessant des del punt de vista intern o
participatiu, ja que permet eliminar aquests biaixos, tot i que es perd informació
donada la simplificació a la qual obliguen els instruments.

Exemple d’estratègia d’avaluació d’execucions a partir de matrius de valoració,
graelles o rúbriques

En un cas de mediació preventiva, on en un barri d’un municipi costaner hi ha un important
creixement de població (tant immigrada com d’origen local), es pren la decisió de prendre
mesures preventives davant d’un possible augment dels conflictes. La forma d’avaluar
aquest procés de mediació preventiva pot ser:

• Controlant el nombre de conflictes al llarg del temps i fent una classificació de la seva gravetat
a partir d’indicadors objectius (nombre de participants, durada dels conflictes, conseqüències
penals o administratives, etc.).

• Controlant el grau de satisfacció dels membres de la comunitat amb el paper dels mediadors
i amb les activitats que aquests desenvolupen al barri.

• Controlant la participació de les comunitats a les activitats que desenvolupen els mediadors
en el procés preventiu.

• De manera externa, controlant els nivells de conflictivitat al barri, mesurant els estereotips i
prejudicis, les conductes d’exclusió i/o racistes, etc.

• Seguiments quantitatius d’indicadors seleccionats una vegada la intervenció ha acabat, per
tal de controlar el grau d’eficàcia i l’impacte d’aquesta.

• Tots aquests controls poden fer-se en diversos moments al llarg del temps, fet que permet
establir quina està sent l’evolució d’aquest procés de mediació preventiva.

1.3.3 Avaluació amb múltiples estratègies i en múltiples moments

L’avaluació amb múltiples estratègies i en múltiples moments és una estratègia
d’avaluació oberta que permet escollir aquelles metodologies que siguin més útils
per a cada moment o situació. Normalment, quan es planifica l’avaluació s’intenta
que l’estratègia quedi definida des del moment inicial i que tingui alguna mena
de coherència. En aquest cas, l’estratègia també hauria d’estar planificada (tot
i que el grau d’incertesa pot ser major, ja que l’avaluador disposa de diversos
recursos operatius dins del seu repertori), però la seva coherència parteix de la base
d’entendre que les situacions són diverses i que accepten diversitat de maneres
d’abordar-les.

Sigui com sigui, en aquesta estratègia no es tracta de reiterar accions d’avaluació
damunt del mateix objecte d’avaluació, sinó de triar, entre diverses opcions,
aquella que donarà una mesura més adequada dels resultats del procés.
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Exemple d’estratègia d’avaluació amb múltiples estratègies i en múltiples moments

En un municipi hi ha tota una sèrie d’accions vandàliques (fanals i aparadors trencats,
robatoris a petits comerços...) que són protagonitzades pels joves del municipi. Alhora,
apareixen pintades de tarannà xenòfob a les parets d’algun dels barris del municipi, a més
de donar-se algun episodi d’insults racistes als espais públics de poble. El clima de malestar
s’ha estès a tot el poble i els conflictes, majoritàriament entre joves i adults, van en augment.
No es fàcil identificar una única comunitat de joves al municipi, però la realitat és que els
estereotips i els prejudicis els afecten a tots. La forma d’avaluar aquest procés de mediació
és:

• Des del punt de vista d’un model clàssic, avaluarem que els incidents desapareguin, mentre
que des del punt de vista d’un model alternatiu ens interessa no únicament aquesta millora
en la convivència, sinó la forma com aquesta es produeix, el procés d’intervenció.

• Avaluarem amb una metodologia quantitativa el nombre d’incidents i la seva evolució, així
com alguns aspectes de satisfacció dels usuaris i també la seva participació, fet aquest
que ens permetrà establir indicadors comparables amb els d’altres municipis que tinguin
problemàtiques semblants.

• Avaluarem amb una metodologia qualitativa aspectes del procés que siguin significatius
tant per a nosaltres com per als usuaris. Recollirem relats dels usuaris pel que fa a l’estat de
la qüestió –per exemple, a l’etapa diagnòstica– i analitzarem l’evolució d’aquest relat al llarg
del procés de mediació.

• Avaluarem amb metodologia interna alguns aspectes del desenvolupament del projecte en
els quals la possibilitat de caure en biaixos d’interpretació sigui menor. Amb metodologia
externa avaluarem els resultats finals del projecte, així com la qualitat del procés
d’intervenció. Amb metodologia participativa es poden avaluar els aspectes relatius al
procés d’intervenció des del punt de vista de la satisfacció dels usuaris.

• Amb metodologia diacrònica s’avalua el procés d’intervenció quant al procediment que s’ha
seguit, mentre que amb metodologia sincrònica s’avaluaran els resultats del procés, es farà
el seguiment dels acords i també es pot fer el diagnòstic de la situació.

1.3.4 Avaluació basada en evidències recollides en diaris de camp

És una estratègia que fa èmfasi en la metodologia qualitativa amb independència
de qui fa l’avaluació i de la dimensió temporal d’aquesta. En tot cas, és una
estratègia que funciona molt bé des de la perspectiva d’una metodologia interna,
ja que els mateixos professionals que desenvolupen el procés de mediació són
aquells que tenen la possibilitat de recollir dades més complexes i de major qualitat.
Des d’aquest punt de vista, és acceptable també l’avaluació participativa.

La natura del diari de camp ens indica que pot ser una excel·lent eina per a una
metodologia diacrònica, ja que el diari de camp recull de manera continuada els
fets significatius que serveixen per valorar la marxa del procés de mediació.

Exemple d’estratègia d’avaluació basada en evidències recollides en diaris de camp

En una ciutat hi ha uns espais públics que utilitza un grup de joves magrebins, de tal
forma que la percepció de la resta de la ciutadania és que hi ha una apropiació i un abús
en la utilització d’aquests espais, fet que comporta una certa inhibició per part d’altres
comunitats a l’hora de fer-ne ús. El que busca l’acció de mediació és indagar fins a quin
punt existeix aquest abús i fins a quin punt els prejudicis condicionen la inhibició de la resta
de comunitats.
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La forma d’avaluar aquest procés de mediació és recollint les opinions d’uns i altres amb
tècniques qualitatives com l’observació i l’observació participant. També es poden fer servir
les entrevistes i/o els grups de discussió per tal de completar la visió respecte al que
està passant. En general, és necessari recollir el funcionament del procés de mediació
enregistrant, això sí, allò que sigui significatiu des del punt de vista de l’acompliment dels
objectius i de la qualitat de la intervenció.

1.3.5 Avaluació basada en l’autoavaluació i la coavaluació

L’avaluació basada en l’autoavaluació i la coavaluació és una estratègia basada en
la metodologia participativa que accepta ser combinada amb les metodologies
qualitativa i quantitativa i, alhora, amb qualsevol visió respecte a la dimensió
temporal. Aquesta estratègia busca donar el protagonisme als usuaris del procés
de mediació i fer-los partícips, des d’una posició de preeminència, dels resultats
d’aquest.

Exemple d’estratègia d’avaluació basada en l’autoavaluació i la coavaluació

Existeix un conflicte entre uns alumnes d’un institut de secundària que cursen estudis
postobligatoris (en aquest cas, un cicle formatiu de grau mitjà). El conflicte té a veure
amb el fet que un d’ells ha penjat, a les seves xarxes socials, una foto on ridiculitza un altre
company; la resta de companys del mateix grup, als comentaris a la publicació, han celebrat
aquesta imatge i han participat en l’escarni del company agredit. La forma d’avaluar aquest
procés de mediació és:

• A partir de l’acció dels mediadors, són els alumnes del grup implicat, i especialment aquells
que són protagonistes del conflicte, els que expressen mitjançant diverses eines si aquest
procés funciona o no. Una forma d’avaluar pot ser fer servir eines quantitatives amb el
grup per tal de copsar, de manera diagnòstica, quin és l’estat de la qüestió i el clima que ha
propiciat l’agressió.

• Els alumnes implicats de manera directa poden expressar de forma qualitativa el seu acord
o el seu desacord amb les mesures que s’han pres, així com la satisfacció amb el procés de
mediació.

• De nou amb eines qualitatives (per exemple, un grup de discussió), el grup pot fer una
avaluació global del procés d’intervenció.

• Per fer el seguiment dels acords, els alumnes implicats i/o el grup poden avaluar a partir
d’eines quantitatives el grau de compliment dels acords al llarg de temps.
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2. Tècniques i instruments d’avaluació

Si la tria de la metodologia d’avaluació respon a la pregunta de com es durà a
terme l’avaluació, la tria dels instruments i de les tècniques d’avaluació respon a
la pregunta de amb què es durà a terme aquesta avaluació. Les tècniques i els seus
instruments estan condicionats de manera global per l’objecte de l’avaluació i per
la metodologia que hem definit per apropar-nos a aquest objecte.

Cal tenir en compte que els distints criteris d’avaluació que poden definir-se per
avaluar el procés de mediació (la satisfacció de les parts amb el procés, el paper
del mediador, l’acceptació dels acords i el compliment d’aquests acords) accepten
diverses maneres d’aproximar-s’hi, de tal forma que són diverses les tècniques
que podrem fer servir per obtenir una valoració. Ara bé, que es pugui abordar
un dels criteris de maneres diferents no vol dir que totes aquestes maneres siguin
igualment útils i eficaces en tots els casos. A més, el fet que ho siguin o no també
tindrà a veure amb els objectius de la nostra avaluació, la metodologia que hàgim
escollit i les característiques concretes del cas de mediació que estiguem avaluant.

2.1 Sistemes de recollida d’informació del procés de mediació

El procés de mediació és un procés d’intervenció social complex. El fet que sigui
complex suposa que hi ha diferents maneres d’aproximar-s’hi, almenys des del
punt de vista de l’avaluació. Com que no hi ha una única forma de recollir les dades
ni una única metodologia d’avaluació, els sistemes de recollida d’informació són
també variats i poden combinar diverses metodologies de recerca i avaluació.

2.1.1 Conceptualització dels sistemes de recollida de dades

Un sistema de recollida d’informació, en un procés de mediació, pot ser definit
com la combinació de distintes tècniques i eines de recollida de dades que,
organitzades d’acord amb una metodologia concreta o amb una estratègia definida,
serveixen per obtenir dades d’utilitat encaminades a avaluar el procés de mediació.
Els sistemes de recollida de dades inclouen, o almenys condicionen, la forma com
es tracten i es presenten les dades.
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Parlem de tractament de dades quan ens referim a les operacions que,
després d’haver recollit unes dades, podem fer amb aquestes dades: la
manera com les analitzem i les generalitzacions que podem o no efectuar.
La presentació de les dades es refereix a la forma que pren un hipotètic
informe final de l’avaluació (o del procés de mediació) on es justifica l’èxit
o el fracàs d’aquest procés a partir de la informació recollida.

Entenem, doncs, com a sistema, la unió de diferents tècniques que persegueixen
obtenir dades que donen una visió coherent respecte a un objecte d’estudi.
D’aquesta manera, el concepte de sistema fa immediatament referència al concepte
de funció: les diferents parts del sistema (en aquest cas, les distintes tècniques i
els distints instruments) compleixen una funció insubstituïble, i el fet que alguna
d’elles no compleixi correctament la tasca que té encomanada pot representar que
la totalitat del sistema falli.

2.1.2 Característiques dels sistemes de recollida de dades

Els sistemes de recollida de la informació han de complir tres característiques per
tal que siguin d’utilitat a la funció avaluadora: han de ser útils, han de ser vàlids
i han de ser de fàcil utilització.

A aquestes tres funcions cal afegir-n’hi una quarta que, des del punt de vista
de les intervencions socials, és imprescindible: els sistemes de recollida de la
informació han de garantir la intimitat d’aquelles persones i/o entitats que estan
sent observades (García Herrero, 2011).

Utilitat d’un sistema de recollida de dades

Els sistemes de recollida de dades són útils quan recullen aquelles dades que real-
ment ens són necessàries d’acord amb quins són els nostres objectius d’avaluació.
Són útils també si les dades s’obtenen de forma fàcil i és senzill separar les dades
importants del soroll.

Dades importants i soroll

Ens referim a soroll en el procés de recollida de dades quan les dades que ens
resulten interessants van acompanyades d’altres que poden fer més complicada o inclús
impossibilitar-ne la utilització. De vegades, el soroll es produeix perquè l’instrument de
recollida de dades no està prou refinat, de tal manera que cal ser molt curós en aquest
sentit. Per exemple, quan mesurem la satisfacció amb el procés de mediació, si formulem
sols una pregunta referida a la satisfacció general amb el procés i no fem preguntes
concretes per mesurar la satisfacció amb els recursos, la satisfacció amb el paper del
mediador i la satisfacció amb els resultats de la mediació, ens és impossible assegurar
que els resultats d’aquests tres indicadors són alts (o baixos) a partir de la resposta a la
pregunta general, ja que la resposta a aquesta pregunta general pot estar condicionada, a
l’alça o a la baixa, per distints elements.

Un sistema de recollida de dades és també útil quan només recull aquella
informació necessària i no hi ha una pèrdua d’esforços a recollir o emmagatzemar
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informació que no serà tractada. En general, considerarem que un sistema de
recollida de dades proporciona una informació útil si:

• Respon a les necessitats que s’han plantejat al procés de mediació i/o a la
seva avaluació.

• És un sistema planificat.

• S’aplica de manera controlada per professionals de la mediació o de
l’avaluació i es vetlla per tal que les dades obtingudes siguin un reflex de la
realitat.

• Els resultats que s’obtenen són susceptibles de verificació.

Validesa d’un sistema de recollida de dades

Un sistema de recollida de dades ha d’aportar mesures vàlides i fiables (López-
Roldán i Fachelli, 2015). Una mesura és vàlida si mesura realment allò que vol me-
surar. Cal tenir en compte que allò que es vol mesurar pot tenir diversos indicadors
i, per tant, haurem d’aconseguir valors vàlids per a tots aquests indicadors; això
implica que hi ha d’haver un treball previ de conceptualització d’objecte d’estudi
(en aquest cas, de l’objecte d’avaluació) per tal que el mesurament de l’objecte
d’estudi s’adeqüi a la definició que nosaltres n’hem donat.

Exemple de relació entre la definició de l’objecte de l’avaluació i la validesa de la
seva mesura

Quan prenem la decisió de mesurar si el procediment de la mediació ha sigut o no
adequat, hem de conceptualitzar correctament què vol dir procediment de la mediació.
En aquest sentit, haurem de mesurar si els mediadors han fet bé la seva feina, si l’espai on
s’ha dut a terme la mediació era el correcte i si els recursos materials eren suficients.

Per mesurar això, fem servir uns avaluadors externs que emplenen unes graelles de
recollida de dades. Si en aquestes graelles de recollida de dades la part destinada a
avaluar el desenvolupament concret dels mediadors no inclou, per exemple, la possibilitat
d’enregistrar si han fet servir diverses tècniques de mediació o si han respectat els principis
de neutralitat i imparcialitat, la mesura general de la correcció del procediment de la
mediació pot resultar invàlida.

Per tant, la validesa, en aquest context, es refereix al mesurament d’un aspecte
concret que vol ser avaluat. Podem considerar el concepte de validesa interna
si ens referim al fet que estudiant el mateix fenomen amb un altre instrument
hauríem aconseguit els mateixos resultats, i el concepte de validesa externa
si el mesurament és generalitzable a un altre moment i/o un altre espai (és a
dir, l’instrument de mesura funciona correctament en un altre context espacial
o temporal).

En relació amb aquests conceptes de validesa, cal esmentar el concepte de
fiabilitat, que podria ser definit explicant que una mesura és fiable si és estable
en el temps en situacions iguals o semblants: és a dir, un instrument de mesura
dona els mateixos resultats si l’objecte analitzat és el mateix, en un mateix moment
i amb independència de qui l’apliqui.
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Facilitat d’utilització d’un sistema de recollida de dades

Establir procediments molt sofisticats de recollida, tractament i presentació de les
dades pot resultar una estratègia errònia si aquelles persones que han de tractar
aquestes dades no tenen la formació suficient per fer-se càrrec del volum o el
tipus de dades generades. No és únicament un problema de formació: pot donar-
se el cas que els recursos siguin insuficients o inadequats o que els avaluadors
no disposin de suficient temps per acomplir les seves funcions si el sistema de
recollida de dades és massa complex.

En general, hem de suposar que, per motius econòmics, en els processos de
mediació la recollida de les dades serà duta a terme per aquell o aquells que fan
el paper de mediador. Per tant, és necessari que els sistemes de recollida de dades
siguin accessibles i de registre senzill, alhora que puguin ser emplenats, en la
mesura del possible, al mateix temps que s’estan conduint les sessions de mediació
o immediatament després, per tal de perdre la menor quantitat possible de dades.
En aquest sentit, cal fer dues consideracions:

• La facilitat en el sistema de recollida de dades implica que només consig-
narem i tractarem aquelles dades que siguin realment útils per als nostres
objectius. En el moment de la planificació de l’avaluació, allunyats del
treball de camp i de les vicissituds del procés de mediació, podem tenir
la temptació d’incloure grans bateries de preguntes o d’ítems d’observa-
ció que, després, quan estem immersos en les sessions de mediació es
demostren poc operatives. Tot i que és una obvietat, cal assenyalar que, de
vegades, la dificultat d’un sistema de recollida de dades no es troba tant en
el procediment per registrar-les com en la quantitat de dades que es pretenen
registrar; així, la manera més senzilla de simplificar el sistema de recollida
de dades és aprimar-ne la quantitat refinant les conceptualitzacions d’allò
que es vol mesurar i establint criteris clars i simples que necessitin pocs
indicadors i que, alhora, siguin clars i útils.

• Si realment és necessari fer un procediment complicat per obtenir alguna
dada, hem d’estar segurs que aquesta dada no pot obtenir-se d’una altra
manera i que la seva utilitat per als propòsits de l’avaluació és cabdal. Així,
la dificultat de la recollida de dades hauria de ser proporcional a la utilitat o
la rellevància d’aquestes dades. Dades de molt difícil registre ens haurien
de donar informació molt important per determinar l’avaluació del procés
de mediació; en cas contrari, hauríem de desistir de registrar-les.

Garantia de la intimitat

És necessari que un sistema de recollida de dades asseguri la intimitat de les perso-
nes que participen en el procés de mediació, donades les especials característiques
d’aquesta mena de processos. La confidencialitat és un principi fonamental en els
processos de mediació, ja que els temes que es tracten en aquests processos són
molt sensibles i és necessari que hi hagi un clima de confiança entre les parts, fet
que per descomptat inclou la necessitat que els temes que es tracten a les reunions
i els termes en què es tracten quedin circumscrits a l’àmbit de la mediació, perquè



Mediació comunitària 35 Activitats d’avaluació de la mediació

finalment es pugui aconseguir que els implicats en el procés de mediació arribin,
per si mateixos, a la proposta de solucions operatives i vàlides per a tothom (Viola,
2010).

Exemple de la importància de la confidencialitat i el dret a la intimitat

En un procés de mediació en el qual hi ha dues famílies enfrontades i en què en una d’elles
hi ha algun membre amb algun problema d’addiccions a tòxics, és important tractar les
dades de tal manera que s’asseguri la confidencialitat dins del procés de mediació i, alhora,
que es protegeixi la intimitat de l’addicte o dels addictes. Especialment en els informes
finals del cas o quan aquest cas hagi de ser inclòs, per exemple, en alguna memòria anual
del servei de mediació, és imprescindible que els protagonistes del cas no siguin descrits
de manera que puguin ser identificats posteriorment per persones alienes al procés de
mediació.

Hi pot haver casos en els quals hi hagi una confrontació d’interessos en què a una
de les dues parts li resulti necessari, per tal de reparar la seva situació, que el cas es
faci públic, mentre que a l’altra això no li convingui. En aquest cas, fer públiques
o no algunes dades del procés de mediació és un altre dels elements que hauran
de ser debatuts en els acords finals del procés de mediació; en cas que no hi hagi
acord, sempre s’optarà per la protecció de la intimitat de les parts.

2.2 Tècniques i instruments d’avaluació

Les tècniques i els instruments d’avaluació són les eines amb les quals recollirem
les dades de la realitat amb l’objectiu de valorar si les transformacions produïdes
en aquesta realitat ens fan resoldre que els objectius de la intervenció social, en
aquest cas la mediació, s’han assolit o no. Són tècniques i instruments de recerca
social, ja que una de les característiques de l’avaluació és que és, en realitat, una
mena d’investigació social aplicada.

El fet que sigui aplicada i que, per tant, persegueixi unes finalitats concretes,
suposa que aquestes tècniques no poden aplicar-se sense tenir en compte l’especial
funció de l’avaluació. Això farà que algunes de les característiques de les
tècniques i instruments de recerca hagin de ser modificades per tal de ser adaptades
a l’avaluació en general, i a l’avaluació de processos de mediació en particular.

Cal tenir en compte que la recerca social té l’objectiu de conèixer determinats
aspectes de la realitat per, posteriorment, posar-los en coneixement d’altres
investigadors i del públic en general. Els resultats d’un procés de mediació,
tanmateix, tenen molt d’interès per a aquelles persones que participen en el procés
de mediació, però poc per a altres persones, o, directament i per motius de
confidencialitat, no poden comunicar-se. Així, quan es comuniquen en fòrums i
congressos científics els resultats d’un o diversos processos de mediació, interessa
que s’obviïn o es modifiquin dades rellevants per tal de protegir els implicats.

En definitiva, la mediació és una intervenció social i l’avaluació de la mediació
ha de seguir les característiques, per tant, dels procediments d’avaluació de les
intervencions socials. Però els processos de mediació, en ocasions, impliquen
múltiples usuaris, mentre que en altres ocasions n’impliquen pocs. A més, la

En l’apartat “Selecció de
tècniques i instruments
per a l’avaluació del servei
de mediació” de la unitat
“Determinació dels
processos d’avaluació del
servei de mediació”,
poden trobar-se exemples
gràfics d’alguns dels
instruments que es
descriuran seguidament.
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mediació de vegades té una naturalesa col·lectiva, mentre que en altres ocasions
la seva naturalesa –o la problemàtica que tracta– és eminentment individual. I,
finalment, de vegades els conflictes de mediació són conflictes que reflecteixen
una estructura social determinada i unes relacions de poder concretes, mentre que
altres vegades són simplement conflictes de convivència sense més significació.

Les tècniques i instruments que veurem són (Comas, 2011):

• Els formularis de recollida de dades, els quals, en moltes ocasions,
segueixen la lògica de l’enquesta.

• Els registres.

• L’observació.

• Les entrevistes, incloent-hi els grups de discussió.

• El relat, en forma d’històries d’un cas.

La selecció d’unes d’aquestes tècniques o d’unes altres estarà condicionada, per
descomptat, per l’estratègia o les estratègies metodològiques que s’hagin triat. En
tot cas, cal desenvolupar les seves característiques com a tècniques de recerca i de
recollida de dades –però també com a tècniques d’avaluació– per tal que puguin
considerar-se els avantatges i els desavantatges d’emprar-les en l’avaluació d’un
procés de mediació concret.

Totes, com és evident, són útils i responen a alguna de les múltiples necessitats
que existeixen en la pràctica de l’avaluació, però no totes poden fer-se servir al
mateix temps. No únicament per la voluntat de no repetir observacions damunt
d’un mateix objecte d’estudi, sinó també per la facilitat o dificultat amb la qual,
amb cadascuna d’elles, podem abordar aquests objectes d’estudi.

Exemple sobre la conveniència o la inconveniència de fer servir alguna tècnica de
recollida de dades

Si volem copsar la satisfacció d’una comunitat amb un procés de mediació, fer servir la
tècnica de l’enquesta sembla el més adequat, ja que ens permetrà, a partir d’algunes
qüestions seleccionades, aportar mesures objectives respecte al grau de satisfacció o
insatisfacció amb el procés de mediació. Això no vol dir que a partir d’entrevistes aquest
fet no pugui ser avaluat; però en aquest cas les entrevistes, tot i aportar informació de més
qualitat, no ens permeten fer la inferència del comportament dels entrevistats a la totalitat
de la comunitat i, a més, ens posen al davant de la dificultat d’interpretar unes dades que,
recollides en forma de relat, són susceptibles de múltiples interpretacions.

2.2.1 Els formularis de recollida de dades i l’enquesta

Quan en avaluació ens referim a l’enquesta, ens estem referint a tota l’àmplia
sèrie de formularis de recollida de dades, de base normalment quantitativa, que
serveixen per a sistematitzar la informació de la realitat i reduir-ne la complexitat.
Normalment no fem enquestes pròpiament dites quan es tracta de fer l’avaluació
d’un procés d’avaluació; el que sí que fem és fer servir el seu instrument (el
full o formulari de recollida de dades) amb l’objectiu de recollir informació molt
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concreta que després sigui susceptible de ser comparada. Cal tenir en compte que
només podrem comparar la informació si en altres processos de mediació s’ha fet
servir el mateix formulari de recollida de dades o un altre d’anàleg on les preguntes
o els ítems d’avaluació siguin iguals o equivalents.

L’enquesta és una tècnica de recollida de dades on aquestes dades s’obtenen a partir
del diàleg (López-Roldán i Fachelli, 2015). L’enquesta és, en realitat, una conversa
amb un alt grau de directivitat a partir de la qual se suposa que, una vegada
enquestat un nombre determinat de persones, s’obtindran opinions representatives
del total d’un cos social determinat.

En un procés d’avaluació l’enquesta continua sent una tècnica de conversa
eminentment dirigida, però presenta algunes especificitats que cal assenyalar:

• En primer lloc, en un procés d’avaluació l’enquesta se sol aplicar sols a
unes persones determinades –per exemple, els avaluadors–, de tal manera
que aquells enquestats suposen la totalitat de l’univers respecte del qual
es vol conèixer l’opinió. L’enquesta, doncs, perd la seva capacitat de fer
inferències respecte a la població en general i passa a conservar únicament
la seva utilitat com a eina quantificadora d’un fenomen social (el resultat
d’un procés de mediació).

• En segon lloc, quan l’enquesta en un procés d’avaluació de la mediació
conserva encara la seva funcionalitat d’establir generalitzacions sobre una
població a partir de les respostes d’uns quants membres d’aquesta (i, per
tant, es busca la representativitat de la mostra), els enquestats solen ser
els usuaris del procés de mediació i/o les seves comunitats de procedència.
Parlaríem, per tant, d’una avaluació amb importants trets participatius. Però
no totalment participativa, pel que es considerarà en el punt següent.

• En tercer lloc, els resultats d’una enquesta sovint han de ser interpretats
i/o tractats de manera estadística, de tal manera que aquest tractament pot
quedar lluny de l’abast d’aquells que han respost les enquestes. Alhora,
l’elaboració del qüestionari o del formulari de recollida de dades pot resultar
una tasca massa complexa per als usuaris del procés de mediació, de tal
manera que la comunitat necessita la col·laboració dels tècnics mediadors i
avaluadors.

La principal crítica que es pot fer a l’enquesta, com a paradigma de les tècniques
quantitatives de recollida de dades, és que perd molta informació i de molta
qualitat a canvi d’obtenir informació quantificable i comparable que té aparença
d’objectivitat.

Enquestes i aparença d’objectivitat

Parlem d’aparença d’objectivitat en les enquestes perquè el cert és que els resultats
d’una enquesta (o els d’un formulari quantitatiu de recollida de dades) no poden ser mai
completament objectius, ja que, al cap i a la fi, són una construcció humana, realitzada
per un o diversos homes i dones que formen part d’un cos social determinat. Es pot
avançar, això sí, cap a l’objectivitat; i en aquest camí és necessari construir les preguntes
de l’enquesta i les categories de resposta de la manera més objectiva possible, tractant de
no influir en la resposta d’aquells que han de respondre-les, tant si són professionals de la
mediació com usuaris del procés de mediació.
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En definitiva, cal tenir en compte que els formularis de recollida de dades poden
ser completats per observadors qualificats (per exemple, l’equip de mediació o un
avaluador extern), pels usuaris del procés de mediació o per la població en general.
Segons a qui vagin adreçats, la forma que hauran de prendre i/o el llenguatge que
s’hi pot fer servir té unes característiques o unes altres, i aquestes característiques
han d’estar dissenyades de tal manera que es pugui maximitzar la informació que
es pretén recollir i la seva utilitat.

Alguns exemples de formularis de recollida de dades d’una activitat són els de la
figura 2.1 i figura 2.2.

Figura 2.1. Formulari de recollida de dades d’una activitat

Font: Rebollo, O. (2015). “Guia operativa d’avaluació de l’acció comunitària”. Barcelona: Ajuntament de
Barcelona, pàg. 47.

Figura 2.2. Formulari de recollida de dades d’una activitat

Font: Rebollo, O. (2015). “Guia operativa d’avaluació de l’acció comunitària”. Barcelona: Ajuntament de
Barcelona, pàg. 47.
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2.2.2 Els registres

Molt similars als formularis de recollida de dades, els registres, en realitat, estan
pensats per recollir informació estandarditzada de casos de mediació individuals.
Són útils per a l’avaluació, però, en general, són també útils des del punt de vista
de l’operativitat dels serveis de mediació.

En els registres poden anotar-se totes aquelles característiques del cas de mediació
que permeten identificar-lo i classificar-lo.

En la figura 2.3 hi ha un exemple de registre de consignació de casos.

Figura 2.3. Registre de consignació de casos

Font: Orden de 27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión del conflicto de convivencia por el
procedimiento de mediación en los centros educativos de enseñanza no universitaria de la comunidad autónoma

de Canarias (BOIC núm. 130, de 8 de juliol de 2014)

Com en el cas dels formularis de recollida de dades (incloent-hi l’enquesta, si
és el cas), és necessari acotar bé aquella informació que vol obtenir-se i aquella
que no és necessària, ja que en cas contrari poden generar-se quantitats ingents
d’informació que és difícil de tractar i entre la qual és complicat trobar la que
realment és del nostre interès. La informació que consignarem en el registre ha
d’estar prèviament especificada i ha d’anar en relació amb els objectius del cas
de mediació, així com en relació amb els altres criteris d’avaluació que siguin
rellevants en el cas.

Els registres poden ser també una eina on consignar l’evolució del cas, i també
les distintes propostes que es fan per a la seva solució i els efectes que aquestes
tenen. Poden registrar-se també les tries metodològiques i, en realitat, el registre
pot prendre la forma de diari de camp de l’acció si la perspectiva d’avaluació que
s’ha triat és diacrònica.

Quan els registres prenen aquesta natura diacrònica, doncs, es transformen en un
diari de camp i perden normalment la seva intenció quantitativa per passar a tenir
una natura qualitativa. Els registres, en aquest cas, són emplenats normalment per
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aquelles persones que tenen una relació més estreta amb el procés de mediació
sense ser-ne els usuaris, de tal manera que normalment són part d’una avaluació
interna. La natura qualitativa d’aquesta mena de registres dona peu a fer que s’hi
puguin incloure aspectes de la realitat que podrien haver passat desapercebuts per
altres instruments d’avaluació.

2.2.3 L’observació

L’observació és una tècnica bàsica de recerca i d’avaluació, ja que implica
l’obtenció d’informació de qualitat a partir d’un contacte directe amb la realitat
(Guasch, 1996). L’observació permet copsar la realitat que s’està avaluant i, si
l’observació està ben feta, suposa que és possible accedir a aquesta realitat sense
intermediaris o, en tot cas, a partir d’un intermediari privilegiat i qualificat que no
tergiversarà els fets que està observant.

L’observació ens permet recollir la informació de la mateixa manera que aquesta
ocorre, i això ens dona informació d’aspectes que poden haver estat ocults fins
aleshores. Efectivament, en l’observació alguns fets –o algunes dimensions de la
conducta, com podria ser la comunicació no verbal– que passen desapercebuts
pels actors socials poden ser significatius per a l’observador. D’altra banda,
l’observació pot veure’s interrompuda si hi ha esdeveniments o accions externes
que la dificulten o la impossibiliten; alhora, la natura d’alguns esdeveniments –que
apareixen de manera espontània o són de curta durada– dificulta que puguin ser
observats.

Podem considerar l’existència d’una observació participant o no participant i,
alhora, aquesta observació pot ser duta a terme per professionals interns dels
serveis de mediació o per avaluadors externs. Els mateixos usuaris poden dur
a terme també l’observació, però, en general, l’observació necessita que aquells
que la duen a terme estiguin separats emocionalment del fet que estan observant.

L’observació és una tècnica científica de recerca (i, per tant, d’avaluació) quan:

• Segueix un objectiu formulat.

• Està planificada.

• Esta controlada i segueix una lògica interna que va més enllà del registre de
curiositats.

• Està subjecta a comprovacions de validesa i fiabilitat.

L’observació, a més, pot ser participant o no participant:

• En l’observació no participant l’observador no forma part del grup d’estu-
di i l’aborda de manera externa, inclús a partir de dades secundàries. Per les
característiques de la mediació, on el mediador manté contactes freqüents i
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basats en la confiança amb les persones o grups que participen en el procés
de mediació, aquesta sols pot ser duta a terme per un avaluador extern.

• L’observació participant implica que l’observador (l’avaluador, en el cas
que estem considerant) comparteix alguna o algunes de les circumstàncies
dels observats. En aquest cas, l’observació pot ser passiva, si l’observador
tracta de participar poc en les dinàmiques que està observant, o activa,
si l’observador participa de manera voluntària, freqüent i significativa en
aquestes dinàmiques. En el cas de l’avaluació d’un procés de mediació,
l’observació hauria de ser, en general, participant però passiva.

A la taula 2.1 es pot veure un exemple de fitxa de registre per a una avaluació d’un
procés de mediació a partir de l’observació.

Taula 2.1. Exemple de fitxa de registre per a una avaluació d’un procés de mediació a partir de
l’observació

Sessió núm.:
Data:
Horari:

Participants:

Ítem de l’observació Notes

Objectiu 1:
Reprendre les relacions entre les parts implicades en
el conflicte

Objectiu 2:
Disminuir la tensió entre les comunitats

Objectiu 3:
Formar els negociadors com a agents de pau

Notes metodològiques

Desenvolupament de la sessió

Aspectes comunicatius que han de ser
enregistrats

Altres aspectes

2.2.4 L’entrevista i el grup de discussió

L’entrevista és un altre mètode de recerca eminentment qualitatiu. Normalment
es basa a recollir les opinions, en forma de relat, d’una o diverses persones amb
informació rellevant.

Com a tècnica d’avaluació, l’entrevista ens permet obtenir informació respecte
a si els objectius s’han acomplert o no, així com respecte a altres aspectes com
la satisfacció de les parts o el desenvolupament tècnic de l’equip de mediació.
En el seu format de grup de discussió és també útil per observar, a posteriori, si
la dinàmica de conflicte entre comunitats s’ha atenuat o no, de tal manera que
pot resultar de molta utilitat per comprovar el grau de compliment dels acords de
mediació.



Mediació comunitària 42 Activitats d’avaluació de la mediació

L’entrevista com a tècnica d’avaluació

L’entrevista és una tècnica útil per avaluar el procés d’intervenció, tant des d’una
perspectiva inicial (amb el que coneixem com a avaluació diagnòstica), com des
d’una perspectiva finalista (avaluant els objectius del procés de mediació).

L’entrevista és una tècnica que permet obtenir un relat dels fets, però cal tenir en
compte que aquest relat està mediatitzat per tres grans condicionants: el paper
de l’entrevistador, que en molts casos és també l’avaluador; l’opinió personal i
subjectiva de la persona que està sent entrevistada, i la interpretació que finalment
es pugui fer per part de l’avaluador o l’equip d’avaluadors.

El problema de la subjectivitat està present en qualsevol recerca social, però és
més evident en aquelles que fan ús de tècniques qualitatives i/o que estan basades
en un relat dels fets per part de persones significatives. En aquests casos, l’anàlisi
del discurs ha de comptar amb eines potents que puguin extreure els significats
evidents i els amagats del discurs de l’entrevistat, sempre tenint en compte que
l’entrevistador també pot haver caigut en algun biaix que condicioni d’alguna
manera les respostes del primer.

L’entrevista, com a tècnica avaluadora, necessita una anàlisi a partir de la codi-
ficació de part del discurs (Ballester, 2006). Aquesta codificació busca trobar
regularitat en el discurs per tal de veure quina és la freqüència o la intensitat amb
la qual es parla d’un tema, tant si és a requeriment de l’entrevistador com si és –i
en aquest cas té més rellevància– de manera espontània.

L’entrevista avaluadora hauria de tenir un format semiestructurat, cosa que vol dir
que hi hauria d’haver determinats temes dels quals s’ha de parlar (per exemple, tots
aquells que tenen a veure amb els objectius del procés de mediació), tot i que les
preguntes no és necessari que estiguin formulades amb exactitud amb anterioritat
a l’entrevista.

Com a avaluadors, entrevistarem persones que siguin significatives dins del procés
de mediació que s’està avaluant. Des d’aquesta perspectiva, l’entrevista pot ser
una tècnica que es fa servir en metodologies on l’avaluació es produeix de manera
externa. Així, és un avaluador extern qui pot prendre la decisió d’entrevistar
determinats actors:

• El o els mediadors: l’avaluador podrà entrevistar l’equip de mediació si
vol obtenir informació rellevant respecte als aspectes tècnics del procés de
mediació. Els mediadors també poden donar el seu punt de vista respecte a
com s’ha produït el procés de mediació; quin o quins han estat els actors
o factors facilitadors, i quin o quins han estat els actors o factors que
han obstaculitzat la presa d’acords; la seva valoració dels fets; les seves
impressions i, en definitiva, tot allò que té a veure amb la valoració dels
acords finals d’acord amb els principis de la mediació.

• Els actors implicats i/o els negociadors: el que es busca és copsar la
satisfacció d’aquests actors amb els acords i amb el procés de mediació,
alhora que es pretén indagar sobre la validesa del procés de mediació a
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partir del respecte als principis de la mediació i la intenció de mantenir el
compliment dels acords al llarg del temps.

• Altres actors comunitaris i/o institucionals: en aquest cas, es tracta d’obtenir
dades per a una avaluació diagnòstica o per a una avaluació a posteriori del
procés de mediació, on hi ha la preocupació pel manteniment dels acords
que s’han pres en el procés de mediació.

Si l’entrevista és part d’una metodologia interna, aleshores els entrevistats
són principalment els usuaris. En aquest cas, la preocupació de l’entrevistador
és obtenir informació respecte a la qualitat del procés de mediació i sobre el
seguiment dels acords. En el primer cas, hi ha la dificultat que el mediador pot
condicionar les respostes dels entrevistats, ja que, al cap i a la fi, està fent preguntes
directes sobre el desenvolupament d’un procés en el qual ell ha participat. En
el segon cas, l’entrevista sembla una bona tècnica d’avaluació no únicament
per al control dels acords, sinó també per entendre si el conflicte originari està
evolucionant en altres direccions o està sent controlat.

El grup de discussió com a tècnica d’avaluació

El grup de discussió és una tècnica de recerca qualitativa. Pren la forma d’una
entrevista en grup que està focalitzada en determinats temes i/o aspectes que
resulten d’interès per a l’investigador. En el cas de fer servir els grups de discussió
com a tècnica d’avaluació, els temes que s’han de discutir són aquells que han
quedat definits com a criteris d’avaluació.

Els grups de discussió són de gran utilitat per obtenir una visió general respecte
d’algun tema en concret; per observar com van conformant-se les opinions en
un grup (cosa que d’alguna manera ens permet assistir a la gènesi dels discursos
socials); per tractar temes que d’alguna manera són controvertits i/o de difícil
abordatge, i per explorar alguns aspectes del tema respecte del qual es vol
investigar i que, de moment, encara no estan categoritzats o operacionalitzats per
part de l’investigador.

Un dels grans avantatges del grup de discussió és que permet a l’investigador (en
aquest cas, l’avaluador) ser testimoni d’una interacció social real, en forma de
conversa, respecte d’un tema sensible. Així, la tria d’un grup de discussió pot ser
interessant, des d’una avaluació interna, per observar entre els participants en
el procés de mediació i/o entre membres de les seves comunitats l’evolució dels
discursos al voltant del conflicte del qual han estat protagonistes.

Des del punt de vista d’una avaluació externa, el grup de discussió, on els entre-
vistats podrien ser membres de l’equip de mediació, podria abordar determinats
aspectes metodològics i/o de l’assoliment dels objectius, però en aquest cas sembla
una tècnica més adequada per avaluar el servei de mediació que no pas un procés
concret de mediació.

L’anàlisi de les dades resultants d’un grup de discussió és complex, ja que a
la complexitat de l’anàlisi del discurs propi de qualsevol entrevista cal afegir-
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hi l’avaluació de les interaccions entre els participants. Per aquesta raó, és una
tècnica que únicament hauria de fer-se servir quan les dades que s’obtenen a través
d’ella no puguin obtenir-se amb altres tècniques més senzilles d’implementar.

2.2.5 El relat en la forma de la història d’un cas

En el contínuum entre allò quantitatiu i allò qualitatiu, el relat en la forma
d’història d’un cas seria la tècnica més qualitativa. La història d’un cas suposa
que algú s’encarrega de construir un relat al voltant d’un cas de mediació on
es tracten d’ordenar els diferents esdeveniments i les conseqüències d’aquests,
tractant de sistematitzar què és el que s’ha fet i quines solucions s’han donat a
la problemàtica plantejada. La història d’un cas no és una història de vida de
l’individu que la conta, però és evident que hi ha una enorme dosi de subjectivitat
en com queda plasmada.

Les instruccions per enregistrar aquesta història d’un cas poden ser més o menys
estructurades, tant pel que fa a les temàtiques a tractar com pel que fa a l’extensió
de cada punt. En general, la recomanació és que aquest relat sigui el més lliure
possible amb, potser, indicacions generals respecte al fet que es plasmi el conflicte
inicial, el procés de mediació i els acords que es van prendre. Això és així perquè
ens interessa avaluar a què dona èmfasi el relator i a què no.

La subjectivitat de les dades que recull aquesta tècnica és enorme, però això –que
també pot ser considerat una feblesa– representa la seva major fortalesa, ja que del
que es tracta és de copsar aspectes íntims del procés de mediació: com aquest ha
afectat les diferents parts o el mateix mediador. És, per tant, una excel·lent tècnica
per avaluar la satisfacció de les parts amb el procés de mediació i amb el paper de
mediador, així com amb els acords finals.

2.3 Elaboració de la documentació dels processos de mediació

La documentació que pot generar-se en un procés de mediació correspon a quatre
grans moments, a més de l’informe final de l’avaluació:

• L’inici del procés, en què hauríem de disposar d’una fitxa de registre de
casos.

• El procés de la mediació pròpiament dit, on hi hauria d’haver un registre
de les sessions de mediació.

• El final del procés, amb el document d’acords del procés de mediació.

• El seguiment dels acords, on hauríem de disposar d’un document de
seguiment dels acords del procés de mediació.

• Informe d’avaluació.
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2.3.1 Fitxa de registre de casos

La fitxa de registre de casos és un document simple on haurien de quedar
enregistrades les dades més rellevants del conflicte que dona origen al procés de
mediació. L’explicació del conflicte sí que pot estar més desenvolupada, però
cal estar atents, en aquest moment inicial, de no estar consignant únicament la
versió d’una de les parts. És el moment també de registrar, si són pertinents, els
antecedents del cas de mediació.

En alguns casos (García Villaluenga et al., 2014), el moment inicial del procés de
mediació pot incloure altra documentació com, per exemple, una sol·licitud formal
de l’inici de la mediació presentada per alguna de les dues parts (o per les dues);
el registre de les sessions informatives i les autoritzacions per al tractament de les
dades.

En la figura 2.4 es pot veure un exemple de fitxa de registre de casos de mediació.

Figura 2.4. Exemple de fitxa de registre de casos de
mediació

Basada en IES Los Neveros, Huétor-Vega.

2.3.2 Registre de les sessions de mediació

És necessari que els registres de les sessions de mediació funcionin com a actes
de les reunions on van anotant-se aspectes metodològics de la mediació, així com
els avenços (o els retrocessos) en la direcció de solucionar el conflicte.
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Cal consignar-hi els participants en cada sessió i també alguns aspectes relatius
a la forma com les sessions es desenvolupen. Aquests registres són també una
excel·lent manera de recollir dades que després poden facilitar l’elaboració de
l’avaluació del cas, almenys des d’un punt de vista diacrònic.

Si algun esdeveniment extern ha afectat el procés de mediació, aquests registres
haurien de poder reflectir-lo, així com les conseqüències que se’n deriven.

La taula 2.2 mostra un exemple de registre de les sessions de mediació.

Taula 2.2. Exemple de registre de les sessions de mediació

Data Comunicant Destinatari Resum de les actuacions

2.3.3 Acords del procés de mediació

Els acords del procés de mediació han de quedar consignats en un document que
hauria d’estar signat per totes les parts que participen en el procés de mediació.
En cas que sigui necessari, els acords han d’incloure també la forma concreta com
s’han de dur a terme i l’espai temporal en què s’espera que s’implementin.

2.3.4 Seguiment dels acords del procés de mediació

És un document de seguiment en el qual s’ha d’anar consignant si els acords de
mediació s’estan acomplint o no. Si hi ha algun desacord quant al compliment
d’allò que havia estat signat, aquest document també hauria de ser capaç de
reflectir-ho. Els incompliments parcials també han de quedar enregistrats.

En conflictes de base individual, el seguiment dels acords pot ser dut a terme pel
mateix mediador o equip de mediadors que s’encarrega de comprovar, passat un
temps, que allò que havia estat signat s’està acomplint i que no han aparegut noves
fonts de disputa. En algunes ocasions, especialment en aquests conflictes de base
individual, el procés de mediació acaba amb la signatura dels acords per part de les
parts implicades i no hi ha cap tasca de seguiment. Es considera, doncs, que si hi
ha algun incompliment seran les parts implicades en el conflicte les que recorreran
de nou al servei de mediació.

En conflictes de base col·lectiva en què hi ha diverses comunitats o col·lectius
enfrontats, sí que és convenient establir una comissió de seguiment dels acords
que s’encarregui de revisar-ne la vigència, així com d’establir les modificacions
i adaptacions que siguin necessàries. El servei o l’equip de mediació pot formar
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part d’aquesta comissió o no. Si en forma part, és desitjable que a poc a poc vagi
deixant les seves funcions en mans de les parts enfrontades per arribar, donat el
cas, a deixar la comissió de seguiment.

Aquesta comissió de seguiment és la que s’encarrega d’emplenar els registres de
seguiment, que han d’incloure la data i les persones que es reuneixen, el grau de
compliment dels acords una vegada aquests han estat controlats amb alguna de
les tècniques d’avaluació, i els nous acords o mesures correctores, si és el cas. És
necessari assenyalar el gran potencial pedagògic i d’integració social que tenen
aquestes comissions, ja que poden ser la llavor d’altres estructures compartides
des d’on treballar distints aspectes comunitaris.

2.3.5 Informe d’avaluació

L’equip de mediació, una vegada que ha acabat el procés de mediació i després
d’estudiar les dades que ha aconseguit a partir de diverses tècniques i instruments,
ha d’emetre un informe d’avaluació.

En aquest informe, l’equip de mediació (o l’equip avaluador, si no és el mateix)
hauria de ser capaç d’establir els resultats per tots els criteris d’avaluació que
s’hagin descrit, fent ús de les distintes fonts de dades i combinant-les per tal
d’assolir un resultat global.

En algunes ocasions, cal tenir en compte les consideracions següents a l’hora
d’elaborar aquest informe:

• En primer lloc, l’informe ha de ser accessible per a les parts enfrontades.
Han de ser capaces d’entendre el que s’avalua i per què s’avalua de manera
favorable o desfavorable. Aquesta és una vessant de l’informe que és, en
realitat, de consum intern. Cal deixar clar a les parts que, per tant, encara
regeix la necessitat de protecció de la intimitat i de confidencialitat. Les
parts poden llegir l’informe, però no el poden fer públic.

• En segon lloc, i no per a tots els casos, l’informe pot tenir una dimensió
pública si s’espera que els resultats surtin a la llum, per exemple quan
estem davant d’un conflicte comunitari on és evident l’enfrontament entre
dues subcomunitats o col·lectivitats i és públic i conegut que existeix un
procés de mediació. El llenguatge d’aquesta vessant de l’informe ha de ser
accessible per a tothom i ha de ser publicable pels mitjans de comunicació.
Els aspectes susceptibles de generar problemes quant a la intimitat o la
confidencialitat han de ser suprimits. A més, l’informe el que fa és avaluar
el procés de mediació, no jutja en cap cas les dues parts enfrontades, de
manera que l’informe ha de mantenir el to de neutralitat i imparcialitat que
és característic de qualsevol procés de mediació. En cap cas l’informe pot
ser font de noves controvèrsies.

• En tercer lloc, l’informe pot tenir una vessant acadèmica si es pretén, amb
ell, contribuir al corpus acadèmic sobre la mediació en general o sobre
la mediació comunitària en particular. En aquest cas, el llenguatge de
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l’informe ha de ser tècnic i s’hi han d’incloure tots aquells elements d’èxit
en el procés de mediació, especialment aquells que són originals o creatius.
Cal tenir en compte que en cas que l’avaluació mostri que el procés de
mediació no ha funcionat com era desitjable, l’informe no perd el seu
interès acadèmic, ans al contrari, ja que pot funcionar com a avís respecte
a les pràctiques que no han de seguir-se. Han de cuidar-se els aspectes
de confidencialitat i de respecte per la intimitat i, a més, cal demanar el
permís a les parts implicades per fer servir el cas de mediació dins de l’àmbit
acadèmic, especialment si hi ha alguna dada sensible respecte del barri o la
ciutat que permet identificar els protagonistes o les seves col·lectivitats. Si
no tenim el permís de les parts, no podrem fer servir l’informe d’avaluació
en fòrums científics, publicacions o congressos.


