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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.





Mediació comunitària 9 Els processos de mediació

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.



Mediació comunitària 15 Els processos de mediació

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:



Mediació comunitària 19 Els processos de mediació

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.
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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
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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.
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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.
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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
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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.



Mediació comunitària 60 Els processos de mediació

• 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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