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SERVEI D’INFORMACIÓ 
MEDIADORASIM

És un Servei d’Informació Mediadora (SIM) gratuït 
per persones en processos de conflicte (divorcis, 
conflictes veïnals, conflictes familiars, conflictes 
per la cura de gent gran, per herències, etc..), que 
demandin o requereixin informació respecte als 
avantatges de la mediació i/o orientació sobre la 
idoneïtat del procés en el seu cas.

 Informem dels avantatges i característiques de 
la mediació i els requisits per a accedir-hi. 

 Analitzem la idoneïtat de la mediació en cada 
cas.

 Tramitem la sol·licitud de mediació al Centre 
de Mediació de Dret Privat de la Generalitat de 
Catalunya.

 Informem de les gestions necessàries per 
gaudir de Justícia Gratuïta.

 Facilitem llistat de mediadors especialitzats en 
l’àmbit de treball social.

Què és el SIM?

Mediadors - Treballadors Socials homologats pel 
Centre de Mediació en Dret Privat de la Generali-
tat de Catalunya.

Professionals amb àmplia experiència en la gestió 
de conflictes en l’àmbit familiar i dret privat.

Experts en intervenció en situacions de crisis 
socials en diferents àmbits (familiars, salut 
mental, discapacitats, comunitaris, sanitària, 
etc..).

Qui dona la informació?

Ens adrecem a:

 Població en general, equips o organitzacions 
de qualsevol tipus que necessitin informació 
vers la mediació.

 Professionals de Serveis Socials que vulguin 
derivar un cas que requereixi dels nostres 
serveis.

 Altres professionals que necessitin una acció 
mediadora. 

A qui va dirigit el SIM?

Cal concertar entrevista  telefònicament, 
per correu electrònic o personalment 
indicant les seves dades personals i en 
quin horari vol ser atès.

 Informació.

 Orientació 

 Confidencialitat.

 Professionalitat.

 Tracte personalitzat.

 Flexibilitat d’horaris.

El SIM ofereix:


