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Estructura de la SCMS 
 

• Socis d’honor 

• Associats 

• Junta A 

• Junta B 

• Cos de mediadors 

• Bloc  



Objectius SCMS 
 

• Promoure la mediació en l’àmbit sanitari  com a 

instrument per  prevenir i gestionar els 

conflictes. 

  

• Formar i divulgar la mediació com a mètode per 

gestionar els conflictes, introduint així la cultura 

de la pau i el diàleg a les organitzacions. 

 

• Fer recerca en mediació en l’àmbit de la salut 

 

 



Funcions SCMS 
•Fer Sessions de divulgació als professionals i/o usuaris de les entitats 

associades,  oferint totes les possibilitats de formació, assessorament i 

intervenció.  

 

•Dissenyar cursos de formació en mediació i gestió alternativa de 

conflictes, adaptant-nos a les necessitats dels professionals de les entitats 

associades.  

 

•Assessorar professionals de l’àmbit de la salut, des de gestors fins a 

professionals sanitaris, sobre la gestió de situacions conflictives. 

 

•Assessorar a usuaris dels serveis sanitaris sobre la gestió de situacions de 

conflicte dins de l’estructures sanitàries i/o directament amb professionals de 

l’àmbit de la salut. 

 

•Dissenyar projectes  d’ Unitats de Gestió Alternativa de Conflictes a les 

entitats que ho solicitin. 

 

•Dissenyar estudis de recerca sobre els conflictes, la seva gestió i la 

mediació en l’àmbit de la salut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS DE MEDIACIÓ 

• Negociació assistida: les parts actuen per sí mateixes proposant solucions.  

• Acte voluntari: són les parts les que decideixen participar en el procés i,  

  si és el cas, posar-hi fi.  

• El poder és de les parts. El mediador no dirigeix l’acord però sí el procés.  

• Procés que tendeix a l’acord i al restabliment de la relació i confiança. 

• El mediador es regeix per la neutralitat i imparcialitat. 

• Es basa en el principi de guanyar/guanyar. 

• Garanteix i està basat en el principi de confidencialitat. 

La mediació i gestió de conflictes en l’àmbit de la salut 

Facilitar la comunicació entre les parts en conflicte perquè 

gestionin elles mateixes una solució amb assistència d’un 

mediador que actua de forma imparcial i neutral 



• Format per 12 professionals curosament 

escollits. El fet de que siguin 12, permet 

oferir a la institució el mediador  amb el 

perfil més idoni per la intervenció. 

• Coordinat per en Josep Redorta, escriptor 

de diferents llibres sobre conflictologia i 

mediador reconegut internacionalment. 

 

Cos de mediadors 



• Mediar i gestionar els conflictes de les 

entitats contractants a la SCMS atenen les 

seves particularitats 

• Diagnosticar les situacions de conflicte 

grupals o interpersonals exposades per 

les entitats que ho sol·licitin. 

• Sessions de coaching. 

• Formació: tallers de mediació en acció 

adreçats a personal de riscos laborals i 

tallers de mediació standard. 

 

 

 

 

 

com sol·licitar la mediació o els serveis no? 

 

Cartera de serveis 





Societat Catalana de Mediació i Gestió de Conflictes en l’Àmbit de la Salut 

http://mediacioensalut.wordpress.com 

http://mediacioensalut.wordpress.com/


 

 

Com sol·licitar els serveis? 
 

 

Via mail: mediacióensalut@gmail.com 

Via telèfon:  93-2531840 

 

Omplint el formulari de sol·licitut a través del 

bloc de la societat 

www.mediacioensalut.wordpress.com 

 

mailto:mediacióensalut@gmail.com
http://www.mediacioensalut.wordpress.com/

