
MEDIACIÓ
I CONVIVÈNCIA CIUTADANA

(

(SERVEI MUNICIPAL DE 

AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Servei Municipal de Mediació 

i Convivència Ciutadana

C/Marquesos de Barberà, 125
08210 Barberà del Vallès

Dimarts de 9 a 19 h
Dijous i divendres de 9 a 15 h

Cal demanar cita prèvia
Tel. 93 729 71 71 ext. 311

mediacio@bdv.cat
www.bdv.cat/mediacio

Amb el suport de:

El Servei Municipal de Mediació i Convivència 
Ciutadana és Servei d'Informació Mediadora (SIM) 

en col.laboració amb:

AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Diputació           
Barcelona

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, 
Centre de Mediació de Dret Privat
de Catalunya

LA MEDIACIÓ ÉS…
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QUÈ ÉS EL SERVEI 
DE MEDIACIÓ?
És un servei públic i gratuït, adreçat a la ciutadania
de Barberà del Vallès, on s'ajuda a prevenir, gestionar i
resoldre els diferents conflictes de convivència, que sor-
geixen en les relacions entre les persones.

QUÈ ES FA AL SERVEI 
DE MEDIACIÓ?
• Gestió i resolució de conflictes

• Prevenció de conflictes

LA MEDIACIÓ COM A EINA
DE GESTIÓ I RESOLUCIÓ
DE CONFLICTES
La mediació és un espai de diàleg, voluntari i confi-
dencial, on les persones que hi acudeixen poden parlar,
escoltar-se, reflexionar i arribar a punts d'entesa res-
pecte una situació de conflicte que viuen. 

L'espai és conduït per un/una professional imparcial,
la persona mediadora, que ajuda a les parts implicades
a comunicar-se de forma pacífica, però no decideix per
elles. Acull i escolta a les persones, no les jutja.

QUINS CONFLICTES
PODEN SER ATESOS?

S'atén qualsevol conflicte derivat de les relacions per-
sonals i la convivència, com ara:

• Veïnals, sorolls, neteja i higiene, filtracions i
humitats, desacords en l'organització de comunitats
de veïns i veïnes, dificultats de relació, etc.

• Familiars, problemes intergeneracionals, cura de
persones depenents, relacions familiars, etc.

• Comercials, sorolls, olors, obres... a establiments
(bars, restaurants), problemes derivats del comerç
de proximitat (botigues), temes relacionats amb
contractes (lloguer, compra-venda), etc.

• A l'espai públic, ús i convivència als carrers,
places, parcs, etc.

• A entitats i associacions, problemes de relació
entre persones sòcies, amb altres entitats, amb el
barri, etc.

• Escolars, entre alumnat, professorat i famílies

COM ES POT SOL·LICITAR
UNA MEDIACIÓ?

Les persones interessades poden adreçar-se a les Oficines
d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament o directament al
Servei de Mediació (presencial o telefònicament). Per ser
atesa per la persona mediadora, cal reservar dia i hora. 

PREVENCIÓ 
DE CONFLICTES.

TREBALL PER LA PAU 
I LA CONVIVÈNCIA

Es desenvolupen accions per millorar i consolidar una
bona convivència entre les persones, com ara:

• Xerrades informatives sobre la mediació

• Cursos dinàmics i participatius, on treballar
habilitats i eines per millorar la comunicació, la
gestió emocional i la resolució dels conflictes

• Tallers vivencials per millorar la relació dins les
famílies

• Altres formacions a mida

• Accions diverses per facilitar el diàleg i millorar la
vida en comunitat

Aquestes propostes van adreçades tant a comunitats i
associacions de veïns i veïnes com a entitats esporti-
ves, culturals, socials, etc., centres educatius, col·lec-
tius diversos i la ciutadania en general.

la mediació és una bona oportunitat per millorar la convivència entre les persones. prova-ho!
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