Què li falta a la Mediació?
La Campanya
A Catalunya, durant aquests darrers 20 anys, la mediació està intentant fer-se un espai com a
sistema i procés per a la Gestió i la Resolució de conflictes de baixa intensitat o en el dia a dia
de la societat.
Així, ens hem esforçat per explicar què és, com funciona, quins són els seus avantatges. Poc a
poc en la pràctica s’ha anat fent camí en diferents àmbits: comunitari, familiar, educatiu,
policial, intercultural, consum, esportiu, ambiental, turisme, oci nocturn, etc. En alguns àmbits
ha estat més fàcil, en altres hi ha més dificultats. Tot i així, en general, tots són conscients que
la mediació podria ser més present i es podria utilitzar molt més, en més esferes i per més
persones i grups.
És en aquest sentit, i aprofitant que el 21 de gener és el Dia Europeu de la Mediació, i partint
de la premissa que aquest tipus de celebracions han de servir per donar a conèixer els sistemes
alternatius de gestió i resolució de conflictes, entre els quals està la mediació, us proposem
que diferents persones expertes de la mediació i personalitats de distints àmbits que han tocat
o toquen la mediació, expliquin “Què li falta a la mediació” amb un vídeo d’entre 30 i 60
segons.
Que cadascú entengui, pensi i proposi quin és o quins són els elements i aspectes que li
falten o li fan falta a la mediació actualment o en el futur. Per exemple, si creieu que a la
mediació li fa falta esdevenir el procediment més utilitzat per a gestionar qualsevol tipus de
conflictes en la societat, és evident que s’ha de fer més difusió i tractament en els mitjans de
comunicació i les institucions públiques l’han d’utilitzar en la gestió dels conflictes.
Aquest només és un exemple de com es pot entendre la frase de la campanya, però segur
que totes i tots vosaltres penseu en altres mancances o fins i tot oportunitats.

Sobre la gravació
La gravació ha de ser el més corrent que es pugui, per tant n’hi ha prou amb el mòbil o amb
l’ordinador. Us proposem seguir el següent ordre en les vostres paraules:
1. Dir qui som i destacar un aspecte professional
2. Afirmar quina és la mancança que voleu tractar, per exemple, les mediadores i
mediadors han de fer més difusió de la seva feina a través de les xarxes socials
digitals i a continuació l’explicació de com això falta actualment i que permetria fer
arribar la mediació a la ciutadania, l’especialment jove.

1

Si la gravació es fa amb el mòbil, posar-lo alhora de gravar en forma horitzontal

Els vídeos es publicaran en el canal de YouTube: Què falta a la mediació
Per a publicar el vídeo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anar a YouTube
Anar a iniciar sessió, perquè tenim un usuari existent
Usuari: quefaltaalamediacio@gmail.com
Password: quefaltaalamediacio1
Després anar a “penja”o “subir” el vídeo
En el títol del vídeo s’ha de posar la mancança que es vol tractar: “Cal més difusió de la
mediació, sobretot per part de les mediadores i mediadors”. El text de resum es posa
una breu explicació amb la idea important que s’ha dit.
7. Cal posar unes paraules clau.
8. Abans de gravar, us demanem que ens comuniqueu per correu electrònic –
quefaltaalamediacio@gmail.com - la mancança o la oportunitat de la qual voleu
parlar, d’aquesta manera no duplicar vídeos.
9. Els vídeos es publicaran a les xarxes socials digitals- Facebook, twitter, google+,
instagram, linkedin- abans, durant i després del 21 de gener per tal de fer que molta
gent s’interessi per la nostra campanya i fins i tot decideixi, pel seu compte, gravar-se i
sumar-se a la campanya..

Què hem de fer per participar, gravar el vídeo i donar-lo
a conèixer?
1. Pensem en una mancança o oportunitat de la mediació.
2. Ho comuniquem als organitzadors de la campanya per correu electrònic per a la seva
informació. No s’ha d’esperar el seu visitiplau.
3. Escrivim el que volem dir en un full.
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4. Un cop tenim clar que volem dir, decidim com ho gravarem: mòbil amb algú o bé amb
l’ordinador tot sol o sola.
5. Gravem el vídeo. Es pot fer en català o en castellà. Si és amb el mòbil en posició
horitzontal.
6. Anem a Youtube i indiquem que ja tenim un compte.
7. Posem l’usuari i el password que us hem facilitat
8. Clickem a “Penja”. S’ha de buscar l’arxiu que es troba en el vostre mòbil o ordinador.
Mentre es publica el vídeo introduïm les dades del títol i de la informació del vídeo.
Sobre el contingut del vídeo podem posar el text que hem escrit en el full per preparar
la gravació.
9. Un cop s’ha penjat, el visionem. Youtube ofereix unes eines de millora de la imatge del
vídeo, com per exemple, eliminar el moviment de la imatge quan l’hem gravat.
10. Un cop el veiem bé, donem a conèixer el vídeo per mitjà de les diferents xarxes socials
que hi ha a sota del vídeo a la mateixa pàgina. A les xarxes socials, posem les etiquetes
#21diaeuropeumediacio #quelifaltaalamediacio
11. Avisem als organitzadors que el vídeo s’ha penjat i s’ha publicat a les xarxes socials,
perquè altres puguin donar-li suport, “m’agrada” o fer retuit.

Moltes gràcies per participar! La Campanya serà un èxit
si tu participes!!! I donarem a conèixer, explicarem bé i
obrirem portes a la Mediació.
Xavier Pastor · Eduard Carrera · Mònica Buscarons
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