Fòrum del Talent Solsona i Cardona
Ponència “Mediació i resolució de conflictes” de Maria Carme Boqué
Dimecres 27 d’Abril de 2016 – Saló de les Homilies d’ Organyà de la Biblioteca Carles Morató

Participants
Una setantena de persones varen participar a la 2 a sessió del Fòrum del Talent.
Majoritàriament veïns/es de Solsona però convé destacar l'assistència significativa de
veïns/es de Cardona, així com la presència de participants d'altres municipis del
territori, com per exemple Olius, Riner, Navès, Pinell del Solsonès, Pinós o Súria.
Així mateix també cal destacar l’equilibri que hi va haver entre persones que venien
d’empreses, administracions, entitats i veïns/es a títol individual.

Ponència “Mediació i resolució de conflictes”
Maria Carme Boqué
Doctora en pedagogia, professora a la Universitat Ramon Llull,
escriptora i investigadora.
És experta en mediació i gestió positiva
formadora de formadors.

de conflictes i alhora és

Les seves principals investigacions giren al voltant de la cultura de pau,
la ciutadania, la participació, la convivència i la mediació..

La segona ponència del Fòrum del Talent es va celebrar a la Biblioteca de Solsona. Amb una introducció
prèvia d’en Lluís-Xavier Gonzàlez i Villaró, regidor de promoció econòmica de l’Ajuntament de Solsona, els
assistents van situar l'activitat en l'espai de reflexió, de trobada territorial i en diversitat que suposa el Fòrum
del Talent.
El rerefons del fòrum és el de la creació i reforç de xarxes que tenen incidència en el desenvolupament local
de la zona, buscant la cooperació per a possibles treballs en conjunt o idees noves sobre el
desenvolupament integral del territori.
Els assistents parteixen amb un full a les mans on es poden consultar les aportacions dels assistents de la
primera ponència, a Cardona, de l'Arcadi Oliveres al mes d'abril.
La Glòria Domínguez, directora de l'Agència de Desenvolupament Local Solsona-Cardona, recorda la
dinàmica de la jornada, la qual no només consistirà en la xerrada de la Maria Carme sinó que vindrà
acompanyada d'un tast de producte local amb una activitat de recull de reflexions i propostes relacionades
amb la xerrada però vinculades amb àmbits de la realitat socioeconòmica locals.
La Maria Carme Boqué, ens parla en aquesta xerrada de 'Mediació i resolució de conflictes' , a través d'una
xerrada amena i plena de frases i d’exemples pràctics en els quals el públic esdevé també qui es va posar en
prova per reflexionar en pròpia pell sobre els conflictes i la seva resolució.

Apuntem a continuació algunes idees que va remarcar la Maria Carme:
La mediació ens ha ensenyat que hi ha una manera de resoldre els conflictes pacíficament, i això ens
interessa a nivell familiar, grupal, local, territorial i mundial.
Ens detalla com actuarà i actuen els mediadors, aportar una mica de llum, per veure per on un conflicte es
pot anar gestionant i transformant, i convertint en una forma d'aprenentatge.

“Què fàcil és veure l'arbre caigut i què difícil veure'l caure!!!”
Mentre va caient i torçant-se l'arbre sovint no ho veiem, i esperem a intervenir quan ja s'ha fet molt gran. La
mediació permet prevenir, intervenir inclús abans que comenci el conflicte. Tots els grans conflictes han
començat essent petits.
Sovint pensem que la solució l'hem de trobar al moment, ara i ràpid, i no funciona així. Igual que hi ha un
procés de creació del conflicte, n'hi ha un per transformar-lo. És ràpid, però cal assentar-se a veure'l i parlarne. Hem de resoldre els conflictes seguint un procés determinat, no és una cosa puntual.
Quan algú et ve a assenyalar un problema, jo sempre dic el mateix, “gràcies, i quines solucions hi veus,
quines solucions per tu mateix pots aportar-hi?”
La mediació és la llei de l'oferta, “què em pot oferir cada persona per sortir d'allí”.
Els conflictes són fenòmens naturals, formen part de la vida de totes les persones. La idea és tenir-los i
gaudir-los. Quan aprenem a gestionar els conflictes positivament podem fer moltes coses: 1- Decidir que un
conflicte no et toca, per certs motius no és teu. 2- Que hi vols treballar en aquell moment o més tard. 3Decidir de quina manera vull fer-hi front.
Quan sorgeix un conflicte no te perquè enrarir-se l'ambient.
A més, els conflictes no sorgeixen mai en el buit, sempre hi
passa en un context.
Saber tractar amb persones intractables, i aconseguir que
ofereixin el millor que tenen.
A mediació diem, “S'ha d'atacar el problema i honorar a la
persona”. Si et centres en el comportament, te solució, si et
centres en la persona no.
Quan els conflictes tenen un nivell moderat, els resultats són
molt elevats. És en aquest nivell que es pot treballar millor.

Els mediadors desestabilitzem les posicions tancades, obrim el conflicte, i connectar perquè hi hagi un futur
en comú.
És una elecció.

“La persona que acostuma a regalar flors, sempre tindrà les mans perfumades”
Obrir el conflicte, acompanyar i construir junts uns punts d'acord i reconeixement. Si mai heu forçat un
acord, mai funciona. En mediació s'ha d'acordar per consens, preferim que tothom estigui en el pacte. Un
judici amb un veí, que pot ser culpable, però si el jutge sentencia la seva culpa, això no resoldrà el conflicte
entre els veïns. En la mediació, la solució sempre ens ha de satisfer.
Ens va proposar un exercici per relativitzar les posicions, desestabilitzar posicionaments, proposant qui no li
agraden gens les mentides, però mostrant com sí n’acceptarien de “piadoses”.
Nosaltres firmem un acord, com un pla de treball de què es farà, si no es compleix s'haurà de repensar la
solució, de guany mutu.
Si en un entorn hi ha molts conflictes, els resultats tornen a baixar. (mirar la taula)
Si hi ha un conflicte no s'ha de parar l'activitat que estàs fent, s'ha de parar el conflicte, fer notar que hi ha
el conflicte, i acordar quan parlar-ne i abordar-lo. S'han de buscar estratègies perquè tothom s'expressi. No
és veritat que qui “calla atorga”, no és veritat. No és un bon escenari que ningú opini, participi, no digui res.
Cultura de pau, o gestió positiva de conflictes, no és cedir, renunciar, sinó que és lluitar pels teus objectius.
Fa un exercici pràctic, dient a tothom que ha de defensar els interessos, i el joc és: en parelles, una persona
tanca el puny, i l'altre ha d'aconseguir que l'obri. Tothom ha intentat estratègies per la força, fent pessigolles.
Llavors ens llança la reflexió de quan als fills els hi diem que per resoldre un conflicte “s'ha de parlar”, i
demana preguntar-nos per què no hem demanat si el podien obrir? De bones maneres. O demanar “Què
necessitaries” per obrir el puny.
Qui mostra el conflicte, i el domina, va arrastrant els altres, a fer xantatge, .. etc. mentre a sobre ens pot
faltar al respecte. El negatiu arrastra el positiu. Hem de poder decidir com responem, i sortir guanyant.
En mediació, mai llegeixo la ment dels altres. No hem de resoldre el problema dels altres, hem d'ajudar a
que participin en la solució. L'objectiu és que les persones no siguin part del problema, sinó part de la
solució.

“El conflicte en si no és mai positiu o negatiu, tot depèn de com l'afrontis.”
“Els amics que no són de veritat pensen que s'acabarà quan hi hagi conflicte”
Un últim joc, aquest grupal, va ser el de la Peixera, en el qual dos grup separats han d'aconseguir en una
malla de requadres aconseguir ubicar-hi la zona més gran possible, marcant per torns una casella cada grup,
fins arribar a delimitar una línia que defineix la zona tancada i aconseguida.
A la pràctica, cada grup segueix la seva estratègia, però el fet és que si no haguessin
competit els grups i haguessin col·laborat , cada grup hagués pogut fer una línia que
agafés el màxim de la zona (de la meitat de la malla en avall, una meitat per cada
grup).

Per altra banda, ens apunta que el què t'expliqui primer la seva versió te molts números de “colonitzar” la
seva postura. Cal parlar amb les dos parts borrant el què t'ha dit l'anterior.
Per anar acabant, ens situa en les maneres i estils que s'afronten per respondre als problemes.

Per últim, ens parla del procés d'una mediació facilitada.




És voluntària
És confidencial
Llibertat de decisió (Cadascú pren les decisions per sí mateixa en els acords i en el procés)

Què fan els mediadors?




Acullen a les persones en conflicte
Escolten activament i centren el procés en la transformació del conflictes. Promouen la comprensió
mútua.
NO jutgen, NO sancionen, NO aconsellen, NO donen solucions

Avantatges de la mediació














Protagonisme
Compliment de l'acord
Solucions constructives
Major satisfacció
No hi ha perdedors
Evita la confrontació destructiva
Té en compte els interessos
Educa
Facilita la comunicació
Preserva la relació
Solucions creatives
Cost baix
Celeritat

“Algun dia convocaran una guerra i ningú hi anirà”

Recull de reflexions i desitjos dels participants
Valors
Reflexions




Siguem selectius en les nostres batalles. A vegades és millor tenir pau que tenir raó.
Les persones que regalen flors sempre tenen les mans perfumades.
La mediació és una eina important per solucionar conflictes però la nostra societat està mancada
d'educació i cultura i aquí cal incidir-hi urgentment.

Desitjos










Que realment ens “obrim” per tenir una millor convivència.
Un territori que sapigui valorar els diferents punts de vista.
Que la gent del territori donem exemple de la gent que no s'apunta a la guerra.
Que siguem capaços de fer sortir els conflictes, sense personalitzar-los, així els podem objectivar.
Que la gent sigui capaç de posar a la pràctica la teoria que ens ha explicat.
Que tothom sigui responsable dels seus residus.
Desitgem que la tendresa i l'afecte per les persones estigui present.
Que es consolidi la col·laboració entre les dues ciutats i el territori. Cooperar no es pot confondre
amb repartir.
Que n'aprenguéssim tots plegats a defensar el que volem, sense ofendre els altres.










Que la mediació veïnal esdevingui la solució de molts conflictes.
Que visquem amb pau i harmonia.
Que demà siguem millors que avui.
Que es creïn llocs de treball.
Desitjo quer siguem capaços de pensar en clau humana i fem servir les pedres per fer ponts i no
torres de defensa.
Desitjo que tinguem una taxa baixa de necessitat de mediació, així com la tenim d'ocupació.
Ser capaços de trobar solucions constructives.
Que tots els desitjos es facin realitat!

Territori
Reflexions



Sempre es pot parlar de tot si som capaços de veure que hi han moltes realitats diferents. Intentem
compartir-les.
És molt engrescador que persones de diferents comarques abans rivals, ens trobem per fer coses
conjuntes.

Desitjos










Que puguem unir esforços entre totes les diferents formacions polítiques però amb un objectiu
comú que sigui un futur millor per tot els ciutadans i no pels interessos partidistes.
Desitjo que es manifestin tots els conflictes latents i invisibles del territori per poder-los mediar.
Treballar conjuntament entre territoris i sumar esforços!
Un territori amb voluntat de cooperació.
Que desapareguin prejudicis, hi hagi diàleg i puguem treballar plegats.
Un territori que no s'oblidi de ningú.
Que la mediació arribi als conflictes socials de la comarca.
Que es continuïn fent xerrades i iniciatives com aquesta i que cada vegada hi participi més gent.
Que quan es parla de desenvolupament del territori es tingui en compte la gent.

El Fòrum del Talent Solsona i Cardona és un projecte impulsat per l’Agència de Desenvolupament
Local de Solsona i Cardona amb el suport tècnic de l’Arada, Creativitat Social SCCL.

