
Una Llei per trencar inèrcies 
 
  
El Parlament de Catalunya tornarà a situar-nos al capdavant d’Europa 
aprovant la Llei de mediació en l’àmbit del dret privat. La Llei suposa 
l’inici d’una nova etapa de la mediació que busca aconseguir que 
davant dels conflictes familiars -sorgits de les ruptures dels 
matrimonis i les unions estables de parella, dels derivats d’una 
successió, de l’obligació d’aliments, de les relacions en una empresa 
familiar o de l’atenció a una persona discapacitada- i dels que 
sorgeixen en l’àmbit de la convivència entre particulars -com  els que 
es produeixen quotidianament entre veïns o en el si de les 
associacions- la inèrcia no ens porti a presentar automàticament una 
demanda judicial,  sinó a utilitzar a altres professionals: els 
mediadors 
 
La mediació encara és una figura desconeguda  per molts ciutadans. 
Estem davant d’un procediment confidencial, que es dirigeix a facilitar 
la comunicació entre les persones perquè siguin elles les que 
gestionin una solució als conflictes que les afecten, amb l’assistència 
d’un mediador o mediadora que actua de manera imparcial i neutral.  
 
La mediació persegueix que les persones que tenen un conflicte 
siguin capaces de gestionar-lo elles mateixes a partir de la seva 
implicació i col�laboració. Les parts són les actores del seu acord, que 
elaboren amb l’assistència d’un tercer, format en les tècniques de la 
mediació.  
 
En el fons, la solució sembla simple: recórrer a la paraula per arribar 
a acords. Massa sovint, el diàleg que s’aconsella per resoldre les 
controvèrsies alienes s’esfuma quan es viuen en primera persona. 
S’acaba anant a un tercer per dirimir-les —habitualment un jutge—, i 
la seva decisió desagrada fins i tot a qui veu reconegudes les seves 
pretensions. Enfront d’aquest escenari, la mediació dóna resultats 
tangibles. I resulta especialment útil en els conflictes entre persones 
que han de continuar relacionant-se. 
 
Els problemes entre veïns pel volum de la ràdio reapareixen cada 
vegada que els afectats coincideixen a l’ascensor o al replà; la parella 
amb fills que ha posat fi a la seva relació ha de prendre al llarg dels 
anys importants decisions respecte de la seva formació. Encarar-ho 
en una mediació comporta, generalment, esbossar fulls de ruta i 
minimitzar futures dissensions. Està demostrat que les parts que han 
optat per la mediació, fins i tot si no han arribat a cap acord, es 
relacionen millor en els processos posteriors.  
 



La nova llei preveu, fins i tot que sigui l’autoritat judicial que pugui 
instar a les parts a iniciar un procés de mediació en demandes civils 
suspenent temporalment el procés judicial perquè arribin a un acord.    
 
No parlem d’un acte de bona voluntat, ni d’un sistema amb vocació 
de ser minoritari, marginal, alternatiu. Parlem de trencar tòpics, 
inèrcies, de retornar el protagonisme a la conversa serena i a donar-li 
valor legal. És més avançat, més civilitzat i més personalitzat.  
 
La constatació d’aquests beneficis, l’evidència que acords aconseguits 
amb la mediació són molts menys contestats amb el pas del temps, 
converteix la mediació en un mecanisme òptim per fer front a 
l’excessiva judicialització dels conflictes particulars.  
 
Des de Catalunya, anticipant-nos al que en un futur s’estendrà a 
altres països, proposem una dobles solució: resoldre els conflictes de 
manera dialogada i consensuada i potenciar, alhora, la descongestió 
de la Justícia. 
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