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UUNNIITTAATT  DDEE  CCOONNEEIIXXEEMMEENNTT  

MMeeddiiaacciióó  
"Els conflictes són necessaris per assolir la justícia;                          

la violència, no" 

William Ury 
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Què és? 

ü La mediació és una forma de resolució de conflictes autònoma (les parts 
conserven intacta la seva autonomia) en la qual intervé una tercera persona 
(el mediador) acceptada per les parts i que adopta una actitud dinàmica 
en la recerca de solucions formulant propostes i suggerint acords i solucions 
que ell mateix ha elaborat i que les parts lliurement poden adoptar o no. 

ü Els avantatges de la mediació en comparació amb d’altres formes de 
resolució de conflictes són: 

§ És més ràpida i menys costosa que la via judicial 

§ Funciona molt bé en conflictes interpersonals, els quals, més enllà 
de la causa aparent, presenten sovint moltes causes latents no 
explicitades 

§ A diferència de l’arbitratge obligatori, les parts no veuen la solució 
com una imposició des de fora 
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§ Pot salvar la relació personal fins i tot en els casos en què no hi 
ha acord sobre els objectius de la negociació 

§ El mediador pot fer veure a les parts solucions creatives més 
enllà de fórmules rígides o impositives com les taules 
reivindicatives o els plecs de condicions 

ü Legalment, la resolució autònoma dels conflictes laborals està 
contemplada per els articles 83.3 i 91 de l’ET previ sotmetiment manifest de 
les parts. A més hi ha institucions  com el Servei Interconfederal de Mediació 
i Arbritratge (SIMA) –gestionat per la patronal i els dos principals sindicats- 
que canalitzen les demandes de mediació. 

ü La mediació és una via emergent de resolució de conflictes que ha 
experimentat un gran creixement arreu. Ja ha tingut plasmació acadèmica 
en programes com el Postgrau en Mediació Professional de l’IDEC-UPF. 

 

Eines 

Hi ha diferents escoles i aproximacions a la mediació. Totes tenen en comú 
l’accent en les percepcions i motivacions personals de les parts: 

ü El mètode de Harvard defineix 7 elements presents en tota negociació:  

§ Posicions de cada part, els interessos i les necessitats: les 
posicions sovint són explícites, però els interessos i les necessitats 
solen restar ocults i és l’aspecte que requereix més treball. Cal 
centrar-se en separar l’ego de les posicions 

§ Alternatives: cal fer conscients a les parts de la MAAN (Millor 
Alternativa a l’Acord Negociat) i de la PAAN (Pitjor Alternativa a 
l’Acord Negociat). D’aquesta manera, valoren possibilitats d’acord 
alternatives a l’acord que estan negociant o el cost de no assolir 
l’esmentat acord 

§ Opcions: coneguts els interessos de les parts, el mediador cerca 
opcions que suposin un guany per a totes les parts. És el moment 
de propostes creatives i la construcció conjunta d’una 
corresponsabilitat en el resultat final 

§ Criteris de legitimitat: valoració de les opcions en funció de 
criteris objectius externs (legislació, precedents, experts, etc.) 

§ Compromís: acord formal amb les opcions adoptades i 
compromisos concrets que en garanteixin l’acompliment 
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§ Comunicació: el mediador estimula l’assertivitat de les parts , la 
implicació i el feedback continu 

§ Relació entre les parts: el mediador busca solucions que salvin 
les relacions personals i no impliquin un esquema de 
victòria/derrota, sinó els beneficis per a totes les parts 

ü La mediació transformativa veu el conflicte com una fallida de la 
interacció humana. Les parts entren en una dinàmica negativa auto-
referencial. El mediador no posa l’accent en l’acord, ni pressiona per 
aconseguir-lo, sinó en arribar a una interacció constructiva entre les parts 
(veure la Guia de Treball per una comparativa entre l’actuació d’un mediador 
transformatiu i un de tradicional). Calen  dues transformacions: 

§ Empowerment: reforçar la confiança en un mateix 

§ Reconeixement: obrir-se i respondre a l’altra part 

ü El conflict mentoring parteix de l’escola narrativa de mediació. Per 
diagnosticar un conflicte cal recollir les vivències, la subjectivitat de cada 
part. Cal fer una anàlisi de la narrativa, d’allò que cada persona associa al 
conflicte. A partir de reunions i qüestionaris previs per separat amb les 
parts, s’obtenen una sèrie de respostes  que ofereixen com a resultat un 
mapa de rols que permet visualitzar què està passant.  El mapa situa el 
conflicte en alguna d’aquestes àrees: 

§ Estabilitat: sol coincidir amb l’inici dels projectes. Hi ha consens, 
potser acomodatici, i bona relació 

§ Inestabilitat: es produeix quan hi ha un pacte de silenci, quan 
s’evita parlar de les coses per no trencar el consens. Sol ser 
l’avantsala del conflicte, es produeixen pactes secrets, converses 
de  passadís, etc. 

§ Conflicte: fa manifest l’enfrontament i sorgeix l’agressivitat i 
l’actuació independent 

§ Innovació: consisteix en admetre que no sempre es pot estar 
d’acord, però es manté la confiança en un terreny de creixement i 
negociació 

 

La dada 

De les 234 mediacions i 3 arbitratges que va realitzar el SIMA (Servei 
Interconfederal de Mediació i Arbritratge) l’any 2006, només un 37% dels 
conflictes van ser resolts. Aquestes dades mostren que encara hi ha poca 
consolidació de la mediació en l’àmbit laboral. 
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Guia de Treball 

 

 

 MEDIACIÓ TRANSFORMATIVA MEDIACIÓ TRADICIONAL 

VISIÓ DEL CONFLICTE 

El conflicte és una 
oportunitat per al 

creixement i la  
transformació 

 

El conflicte és un problema 
que requereix una solució 

OBJECTIU DE LA MEDIACIÓ 
L'empowerment personal i 

el reconeixement dels 
altres 

La resolució del conflicte 

ROL DEL MEDIADOR 

Secundari. Les parts es 
veuen amb motivació i 

capacitat per resoldre els 
propis problemes amb una 

mínima ajuda 
 

El mediador és un expert, 
que dirigeix el procés de 

solució del problema 

ACCIONS DEL MEDIADOR 

El mediador explica el 
concepte de mediació, però 
deixa que les parts fixin els 
objectius i els estadis del 

procés. Deixa clar que 
l’acord és només un dels 

possibles resultats 
 

El mediador explica que 
l’objectiu és l’acord i 

dissenya les regles de joc 
per a aconseguir-lo. Pot 

consultar les parts, però el 
mediador pren la iniciativa 

ÚS DEL TEMPS 

El temps és obert; les parts 
passen tant temps en cada 
activitat com volen. No hi 

ha estadis ni fites 
prefixades 

El mediador posa límits 
temporals, anima a les 

parts a acomplir terminis. 
El mediador pensa en 
termes d’estadis fins a 

l’acord 
 

DEFINICIÓ D’ÈXIT 
Qualsevol augment del 

reconeixement mutu entre 
les parts 

Un acord acceptable per les 
parts 
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L’experiència 

 

 

ü El Consorci Sanitari de Terrassa, com a organització sanitària, reflecteix 
la complexitat del sector:  agrupa a persones multidisciplinars i de molt 
variat perfil, amb un important nombre de persones amb titulació superior, 
sotmeses a un considerable estrès i conflictes molt específics. En un any hi 
ha 10 milions de contactes personals amb pacients i entre l’equip. 
Convençuts que la planificació i la prevenció són bàsiques, van decidir a 
partir de 2004 provar noves maneres d’estroncar els conflictes. 

ü Amb el suport de la Universitat de Barcelona i del Departament de 
Salut, van posar en funcionament 4 unitats de mediació sanitària en el marc 
d’un pla pilot. Aquestes 4 unitats s’han ocupat de  57 conflictes que 
afectaven a 138 persones. A més de les 20 mediacions, s’han realitzat 
tasques d’assessorament, entrenament en eines i habilitats mediadores,  
coaching, etc. La mediació és l’estadi final però és tant o més important 
prevenir mitjançant aquestes altres actuacions. 

ü La gestió del conflicte pot comparar-se amb els diferents tipus de 
tractaments d’un procés terapèutic: 

§ Tractament preventiu 

§ Tractament curatiu mèdic 

§ Tractament curatiu quirúrgic 

§ Tractament simptomàtic 

§ Tractament pal·liatiu 

ü Cal arribar a la negociació amb un esquema de la situació del conflicte i 
una estimació en termes de cost/benefici de les diferents solucions. Cal 
saber quins resultats finals són assumibles i quins no ho són en termes de 
les 3 dimensions d’un conflicte: 

§ Objectius: objectius excloents, interessos contraposats 

§ Relacions personals: desconfiança, mala comunicació, clima 
organitzacional, organitzacions malaltes 

§ Cost emocional: (in)experiència, tipus de personalitats 

ü Els possibles resultats d’una negociació en funció d’aquests eixos són: 
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§ Èxit: s’aconsegueix l’objectiu sense deteriorar les relacions 
personals i sense cost emocional per cap part. 

§ Victòria: una part aconsegueix el seu objectiu al preu de 
deteriorar les relacions personals. 

§ Fracàs: no s’aconsegueix l’objectiu, les relacions queden 
trencades i el cost emocional alimenta el conflicte.  

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Casado, Lluís; Prat, Tino. Conflict Mentoring. Cómo afrontar y resolver los 
conflictos. Barcelona: Bresca Editorial, 2007. 

De Diego, Raúl; Guillén, Carlos. Mediación. Procesos, tácticas y técnicas. 
Madrid: Pirámide, 2006. 

Folger, Joseph. Nuevas direcciones en mediación. Buenos Aires: Paidós Ibérica, 
1997. 

 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

 

Arbitraje y Mediación 

Portal d’una entitat privada dedicada exclusivament a promoure l’arbitratge, la 
mediació i altres mètodes de resolució extrajudicials mitjançant l’observació de 
les novetats, evolució i tendències en el món de la mediació. 

http://www.aryme.com 

 

Asociación Comunitaria de Arbitraje y Mediación 

Associació sense ànim de lucre que té per objecte específic l’administració de 
l’arbitratge i la mediació. Nascuda amb l’objecte de promoure un canvi de 
conducta en les relacions entre empreses, professionals i consumidors basat en 
la confiança i en la utilització de mètodes de prevenció de conflictes. 

http://www.arbitraje-acam.com 

 

http://www.aryme.com
http://www.arbitraje-acam.com
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Mediate.com 

Portal nord-americà que ofereix articles i bones pràctiques sobre la mediació en 
totes les seves dimensions socials inclosa la laboral. 

http://www.mediate.com/workplace/ 

 

El repte del diàleg i la construcció de consens a les nostres organitzacions. 
Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans, 01/10/2007. 

La Fundació va organitzar una jornada que volia aprofundir en un tema que, 
segons els estudis, pot arribar a ocupar un 50% del temps dels directius. Va ser 
a partir de la visió de dos experts provinents dels sectors sanitari i universitari. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=6201  

 

Arkin, Anat. “Pull your punches”. People Management Magazine, 13/11/2008. 
(Article consultat on line: 17/11/2008) 

La mediació, tradicionalment utilitzada per resoldre disputes comercials, ha 
tingut un creixement lent en el lloc de treball. Però això està començant a 
canviar en les organitzacions britàniques, i els beneficis poden ser molt grans. 

http://www.peoplemanagement.co.uk/pm/articles/2008/11/pull-your-
punches.htm 

Traducció disponible a factorhuma.org: 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=7395  

 

Goula, Jordi. “La vida és un conflicte, i què?”. La Vanguardia. 25/11/2007. 

Urgeix canviar la mentalitat del 'jo guanyo i tu perds' que regeix avui la cultura 
de l'empresa i on el camp de la mediació està més endarrerit. Gestionar bé les 
percepcions diferents d'una realitat pot portar-nos a generar noves 
oportunitats. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=6453  

http://www.mediate.com/workplace/
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=6201
http://www.peoplemanagement.co.uk/pm/articles/2008/11/pull-your-
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=7395
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=6453

