
 

 

 

NOTA DE PREMSA 

“Amb més mediadors tindríem una millor 

societat” 

En el Dia Europeu de la Mediació, les professionals del Treball Social que 

treballen en la complicada gestió dels conflictes reivindiquen els valors i la 

formació amb la qual es dediquen i acompanyen les persones que es veuen 

envoltades per diferents problemes 

 

Barcelona, 21 de gener de 2022. El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya 

(TSCAT) recorda, en el Dia Europeu de la Mediació, que és un orgull formar part dels 

col·lectius que es dediquen a la gestió del conflicte a través d'eines tan valuoses com 

la mediació, perquè creu que dotar a les persones de l’espai, el suport, les eines i 

sobretot el poder per resoldre els reptes que la vida els hi planteja, és un dels seus 

fonaments com a professió. I afegeix que si hi hagués un nombre major de mediadors, 

tindríem una societat millor. 

La professió com a treballadores socials porta intrínseca la relació directa amb les 

persones. I especialment amb aquelles persones, grups i/o comunitats que presenten 

alguna dificultat per al seu ple desenvolupament. A Catalunya són molts els 

professionals que ajuden a les persones afectades per un conflicte de difícil resolució, a 

crear o retrobar els recursos i capacitats que els permeti millorar la seva situació. 

Encara que són insuficients. 

Quan alguna persona o col·lectiu està vivint un conflicte les mediadores, que disposen 

del valor afegit d’una valuosa formació de base de treball social, ofereixen aquest 

element de qualitat en el procés d’acompanyar en la gestió de la controvèrsia. Els 

desnonaments, els conflictes amb el veïnat, les separacions sentimentals o les 

discussions en el si de les famílies per una herència o una greu malaltia d’un dels 

membres, entre altres situacions, són nombrosos cada dia i, en aquests casos intervé, 

amb tots els seus coneixements, la figura de les mediadores.   

Des de la Comissió de Mediació del TSCAT vetllem per què aquestes eines de diàleg, 

entesa i resolució es puguin potenciar atès que ofereixen una mirada d'autonomia i 

capacitació de les persones que estan vivint un conflicte. I ho hem de recordar, avui i 

tota la resta de l’any, que estem a disposició tant de la població en general com dels 

professionals que necessitin saber més o demanar aquest servei a través del Servei 

d’informació Mediadora (SIM) del Col·legi Oficial de Treball Social. 

 



 

 

 

Sobre el TSCAT 

 

Som 6.600 col·legiades i col·legiats a tot Catalunya, amb empenta i ganes d’invertir esforços per aquesta 

professió que compartim i estimem. Treballem en àmbits com serveis socials bàsics, salut, dependència, 

discapacitat, infància, habitatge, immigració, salut mental i la justícia. Entenem el treball social a partir de 

la relació, les aliances i el vincle amb les persones.  

 

Teixim relacions amb universitats, col·legis professionals, administracions públiques, sindicats, etc. en la 

cerca d’accions conjuntes per posar en valor el nostre paper a la societat. Defensem els drets socials i 

volem ser un punt de referència per afavorir la carrera professional de les nostres col·legiades i col·legiats. 
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