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La tribuna

Mediació i justícia més efectiva
Es tracta d’un procés extremadament efectiu, on un 80 % de les mediacions acaben amb acords

Tena

Amb la mediació, el nombre 
de casos dels batlles seria 
molt menor

NOE

RAMON La mediació, en canvi, 
no només fomenta que 
les parts col·laborin per 
arribar a un acord sinó 
que propicia que la rela·
ció entre les parts es man·
tingui en un futur. De fet, 
en un procés de mediació 
no s’acaba amb un gua·
nyador i un perdedor (o 
un perdedor i una altra 
part descontenta, com 
passa sovint en la justícia 
ordinària) sinó amb dos 
guanyadors. L’avantatge 
en aquells casos en què 
les parts s’hauran de se·
guir relacionant en un fu·
tur, és evident.

Per descomptat no 
es tracta de substituir la 
justícia tradicional sinó 
de posar a l’abast de bat·
lles, advocats i ciutadans 
en general una eina més 
que permeti dotar el pa·

ís d’una justícia més ràpida, àgil i 
efectiva. 

NO VOLDRIA acabar aquest ar·
ticle sense mencionar el paper dels 
advocats. Juntament amb els batlles 
i els magistrats, els advocats són un 
dels protagonistes de la vida judicial. 
En conseqüència, es tracta d’un dels 
col·lectius que més poden fer per la 
promoció de la mediació. De fet, en 
aquells països on la mediació funcio·
na és en gran part gràcies a aquest col·
lectiu. Malauradament, també són 
una de les professions que més resis·
tència hi oposen a l’inici.

Com explicava un dels ponents 
de la conferència del passat octubre, 
l’advocat i mediador Antoni Vidal, el 
principal problema és el desconei·
xement ja que, sobretot en els inicis, 
els advocats no saben bé quin ha de 
ser el seu paper en un procés de me·
diació. Com comentava el ponent, 
els advocats consideren que la me·
diació ja la fan ells, tot i que no si·
gui exactament així. Els advocats, 
deia Vidal, negocien en benefici del 

tribueix a construir sistemes de jus·
tícia més àgils, ràpids i eficaços. 

¿Com podria ajudar la media·
ció a la justícia andorrana? En pri·
mer lloc, un dels problemes que ac·
tualment té l’Administració de Jus·
tícia és l’alt volum de dossiers que 
els batlles han de tractar, tant noves 
entrades com sentències pendents 
d’executar. Sembla evident que si els 
ciutadans tinguessin accés a la me·
diació prèvia a un judici, el nombre 
de casos que arribarien a mans dels 
batlles seria també menor. I, de re·
truc, també el nombre de sentènci·
es pendents d’executar.

De fet, tal com passa en països on 
la mediació ja està implantada, el 
recurs a la mediació es podria donar 
en qualsevol moment processal, el 
que donaria a la justícia una major 
agilitat per adaptar·se a cada situ·
ació. Fins i tot en aquells casos que 
acabessin arribant a mans del batlle 
(divorcis, per exemple, que requerei·
xen una decisió judicial) el temps de 
tramitació seria molt menor ja que 
les parts arribarien al judici havent 
assolit ja un acord.

Un segon problema que es va 
mencionar en l’obertura de l’any 
judicial el passat 5 d’octubre va ser 
la patent manca de recursos que te·
nen les diferents sales dels tribunals 
d’Andorra. No cal dir que si arribes·
sin menys casos a la Batllia, es veu·
rien alliberats recursos (temps, di·
ners, personal....) que podrien desti·
nar·se a altres assumptes.

FINALMENT, implantar la me·
diació com a part del sistema de jus·
tícia podria acabar amb un dels pro·
blemes més greus que té actualment 
la justícia: l’elevat nombre de sen·
tències pendents d’executar. 

Precisament, una de les resistèn·
cies que alguns sectors tenen envers 
la mediació és que es tracta d’un pro·
cediment voluntari i els acords són 
privats i, per tant, no disposen de 
força legal que obligui a la seva exe·
cució. Tot i ser acords voluntaris, cal 
tenir present que aquests recullen 

F
a uns dies el Consell Su·
perior de la Justícia anun·
ciava a la pàgina web i al 
seu twitter que s’inici·
ava un procés per a mo·

dernitzar l’Administració Judicial, 
seguint principis d’agilitat, efici·
ència i obertura, entre altres.  Pre·
cisament, el passat 4 d’octubre va 
tenir lloc una conferència, orga·
nitzada conjuntament pel Consell 
Superior de la Justícia i el Col·legi 
d’Advocats, sobre com la mediació 
contribueix a fer una justícia més 
efectiva. 

La mediació és una forma confi·
dencial i molt flexible de resoldre 
conflictes en què les persones que te·
nen un desacord es reuneixen amb 
un mediador neutral i imparcial. 
Aquest les ajuda a dialogar, identifi·
car els interessos de cada part i nego·
ciar entre elles perquè arribin a un 
acord. A diferència del que pugui fer 
un Batlle o un àrbitre, el mediador 
no els imposa cap solució sinó que 
ajuda a que siguin les parts les que 
construeixin el seu propi acord. La 
mediació s’aplica sobretot a dispu·
tes en l’àmbit laboral, familiar i em·
presarial.

UN PROCÉS de mediació com·
porta certs avantatges, com la seva 
rapidesa i un menor cost des d’un 
punt de vista econòmic i emocional. 
De fet, es tracta d’un procés extre·
madament efectiu, on un 80 % de les 
mediacions acaben amb acords to·
tals o parcials. A més, un dels resul·
tats és que la relació entre les parts 
(comercial, laboral, familiar...) es 
manté. 

Tal com ha quedat patent en 
aquells països on la mediació s’ha 
inclòs com un complement de la jus·
tícia tradicional, aquesta eina con·

el que les parts han volgut acordar, 
i això facilita molt la seva execució. 
De fet, estudis que s’han fet a països 
tan diversos com Estats Units, Mè·
xic, França, Espanya i Singapur de·
mostren que entre el 85 i el 100 % 
dels acords s’han acomplert i seguei·
xen en vigor al cap d’un any. Si tot 
i això les parts desitgen donar més 
força al seu acord, sempre existeix 
la possibilitat d’anar al notari i ele·
var·lo a públic.

Per acabar, cal tenir present el 
costat humà de la justícia. Qualse·
vol que hagi passat per un procés a la 
Batllia sap el desgast emocional que 
comporta, sigui per un tema famili·
ar com laboral o empresarial. A més, 
una de les conseqüències sol ser que 
la relació entre les parts es deterio·
ra o s’acaba trencant. Pensem a tall 
d’exemple en un divorci en què hi 
ha menors implicats. No només es 
veu perjudicada la relació entre els 
progenitors sinó que els menors aca·
ben rebent una part important de la 
pressió que provoca la ruptura i el 
procés judicial.

seu client. El mediador, en canvi, és 
una figura neutral i imparcial, el 
que permet a les parts treballar vers 
un acord de forma més constructiva.

Tot i això, és important recal·
car que el paper del mediador i el 
de l’advocat són complementaris, i 
mai competidors. El paper de l’ad·
vocat de fet és indispensable abans, 
durant i després d’un procés de me·
diació.

Abans d’iniciar el procés, els ad·
vocats són una peça clau ja que po·
den informar i orientar el client vers 
aquest mètode per resoldre la seva 
disputa. Un cop la mediació ha co·
mençat, els advocats segueixen sent 
una part involucrada com a con·
sellers legals del seu client. De fet, 
quan les parts arriben a mediació 
directament, un dels únics suggeri·
ments que es fan és que també comp·
tin amb consell legal per poder pren·
dre decisions amb el màxim d’infor·
mació. Finalment, un cop s’arriba a 
un acord de mediació, són els advo·
cats els encarregats de redactar els 
protocols legals i, si s’escau, facilitar 
la tramitació del cas a Batllia. 

De fet, els advocats també poden 
ser un dels col·lectius més benefici·
ats per la implantació de la mediació. 
Un dels arguments que més se sen·
ten és que si les persones escullen un 
mediador, aleshores l’advocat es que·
darà sense client. És tot el contrari ja 
que la mediació és un complement 
de la tasca que fa l’advocat: un cop ar·
ribats a l’acord de mediació el cas tor·
na als advocats, que són els qui redac·
ten l’acord legal i finalitzen els trà·
mits necessaris.

A més, un problema resolt en poc 
temps gràcies a un procés de media·
ció pot contribuir a donar una imat·
ge positiva de l’advocat davant el cli·
ent, ja que finalment és l’advocat 
qui ha suggerit al client que provi 
a fer una mediació abans d’anar a la 
justícia ordinària. Per tant, de cara 
al client és l’advocat qui l’ha orien·
tat vers una opció que li ha estalviat 
un llarg procés a la Batllia. H
Mediador familiar

ACOMIADAMENTS

Llar d’infants de la Seu

Grup d’extreballadores
La Seu d’Urgell

Escrivim aquestes línies després de 
veure, amb impotència i indignació, 
com sis treballadores de les llars d’in·
fants municipals de la Seu d’Urgell 
hem estat acomiadades d’una mane·
ra totalment injusta i irregular. Ara, 
quan vivim un dels períodes de més 
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injustícia social, els que tenen el po·
der no sols no ens representen sinó 
que actuen amb fins i propòsits con·
traris a la voluntat popular retallant 
drets fonamentals com és la nostra in·
demnització!! Tot això després de sis  
d’anys treballant amb tota la dedi·
cació que ens ha estat possible; hem 
vist les mancances que patia el ser·
vei: manca de personal, moltes vega·
des no es cobrien les baixes, falta de 
recursos, de material... i molts cops 
ho hem afrontat i cobert amb el nos·
tre esforç i els nostres diners, i tot pel 
benestar dels infants.

 I què hem de dir dels nostres 
contractes, tots amb molts defectes 
de forma. Després de demanar els 
triennis que ens corresponien  per 
escrit i després d’haver  registrat a 
l’Ajuntament una sol·licitud,  no·
mes vàrem trobar el silenci admi·
nistratiu, com tantes altres vegades. 

Les poques coses ben fetes que han 
fet en el nostre acomiadament ha 
estat donar·nos quinze dies de prea·
vís, a finals del mes d’agost, de mane·
ra que no hem tingut la possibilitat 
de trobar cap feina a educació. D’al·
tra banda, mai han dit que no ens 
indemnitzarien, al contrari, sem·
pre ens han assegurat que no hi hau·
ria cap problema i que estarien al 
nostre costat per al que volguéssim. 
Quina hipocresia, senyors. L’Ajun·
tament volia fer·nos esperar fins a 
l’acomiadament de companys d’al·
tres departaments; això sí, després 
de voler·nos fer signar una carta en 
la qual ens comprometíem a no de·
manar res a l’empresa. Així doncs, 
vam recórrer al sindicat, que sem·
pre han estat disposats a ajudar·nos. 
Res més lluny de la realitat, senyores 
i senyors. Després de diverses reuni·
ons i trobades cada dos per tres que·

ien en contradiccions quan es reuni·
en amb els responsables de l’Ajunta·
ment i nosaltres vam acabar encara 
més desorientades i sense cap solu·
ció. Al final ens vàrem trobar soles.

Per últim, vàrem fer arribar per 
escrit les nostres reivindicacions a 
l’ajuntament, l’últim dia que teni·
en de termini per contestar·nos, des·
près d’un mes, a les quatre de la tar·
da se’ns presenten dos policies mu·
nicipals amb una carta certificada 
argumentant que desestimen lo que 
ens pertoca per llei, la nostra indem·
nització. A l’Ajuntament de la Seu 
no els  importa anar a judici, potser 
perquè els diners que s’hi juguen no 
son seus. Això sí, es malgasten els 
nostres diners en qüestions no prio·
ritàries, com per exemple per fer un 
estudi dels llocs de treball del per·
sonal del consistori, que ha quedat 
inacabat en un calaix, o per pagar 

20.000 euros en advocats perquè ens 
acomiadin. Per a això de diners tam·
poc no en falten. 

El nostre sentiment és d’impo·
tència en veure que la nostra ciu·
tat, de la qual ens sentim orgullo·
ses, està representada per gent que 
ens fan sentir que la nostra dedica·
ció ha quedat en va, que només som 
números i que ens han fet arribar al 
límit d’haver de demandar el nostre 
Ajuntament.

Volem defensar la nostra dignitat 
i un servei tan bàsic com l’educació, 
i per això fem aquest escrit. La nostra 
feina era una part molt important 
de les nostres vides, una feina que 
s’ha de fer amb dedicació i amor.  A 
més a més, volem agrair el suport re·
but dels pares. Per acabar, volem dir 
que treballar a la llar d’infants ha es·
tat una de les èpoques més satisfac·
tòries de les nostres vides.


