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Un element comú en les conver-
ses d’aquests darrers dies és que
a la crisi sanitària la seguirà de
ben segur una crisi econòmica.
El més preocupant és que aques-
ta pot anar acompanyada d’una
crisi social que posi en perill la
cohesió social al Principat d’An-
dorra. Ara que la situació sanità-
ria sembla estar en vies d’estabi-
lització ens sembla una bona
oportunitat per fer aportacions
que ajudin a minimitzar els seus
efectes econòmics negatius en
empreses i ciutadans d’Andorra.

Augment de la conflictivitat
A Andorra, com als països del
nostre entorn, es fa patent la pre-
ocupació perquè un cop s’acabi
el confinament i es reprengui
l’activitat econòmica sigui neces-
sari fer front a situacions molt

complexes, com expedients de
regulació temporal d’ocupació,
pèrdua de llocs de treball, impa-
gaments, la necessitat de rene-
gociar lloguers o condicions la-
borals, etcètera. La incidència
que la suspensió dels contractes
laborals té sobre la persona i
l’empresa pot fer molt necessari
un mètode que faciliti la nego-
ciació i el diàleg, ja que les rela-
cions laborals o comercials futu-
res bé mereixen que l’adopció de
les decisions compti amb el ma-
jor consens i participació de les
parts.

A tot això, caldrà sumar l’efecte

que les condicions de confina-
ment poden tenir en les rela-
cions familiars. Per això, en els
propers mesos també podem
veure un augment de conflictes
entre membres de la parella o
amb els fills. 

Finalment, aquest augment de
la conflictivitat pot derivar en un
augment de les demandes pre-
sentades a la Batllia, tal com va
passar amb la crisi econòmica i
financera l’any 2008. Si abans de
la crisi del coronavirus la Batllia
ja funcionava al límit dels seus
recursos, un augment sobtat de
la demanda fa córrer el risc que
es col·lapsi. 

La mediació: rapidesa i discreció
En diverses ocasions al llarg d’a-
quests mesos s’ha fet palès que
la mediació és una de les eines
que poden ajudar a alleugerir els
efectes que està tenint aquesta
crisi. És més, és una bona opor-
tunitat per utilitzar totes les ei-
nes que el sistema jurídic posa al
nostre abast.  

La mediació, com a forma dia-
logada de gestionar els conflic-
tes, està regulada a Andorra des
de fa dos anys a través de la Llei
3/2018 del 22 de març. Així ma-
teix, compta amb un registre de
persones mediadores acredita-

des, que valida la seva capacita-
ció i professionalitat.

La mediació és vàlida per
abordar la majoria de conflictes i
provoca una gran satisfacció a
les persones que hi participen en
ser part dels acords que s’asso-
leixen. Altres bondats de la me-
diació són la rapidesa del seu
procediment, així com la discre-
ció en el tractament dels conflic-
tes.

En primer lloc, un procedi-
ment de mediació es pot organit-
zar en qüestió d’hores i dur-se a
terme en poques setmanes, de
manera que s’arribi a la resolució
del conflicte de forma ràpida. 

En segon lloc, la Llei de me-
diació fixa que el contingut de
les sessions de mediació ha de
ser confidencial. És més, la ma-
teixa existència d’un procedi-
ment de mediació pot ser tingu-
da confidencial. Aquesta
discreció pot ser molt interes-

sant per a llogaters, empresaris,
arrendadors o treballadors que
no vulguin que es faci pública
l’existència ni els detalls d’un
conflicte.

Finalment, tampoc hem d’o-
blidar que per la seva naturalesa
la mediació promou una bona
comunicació i el reforç (o recu-
peració) de la confiança entre les
parts. Aquest fet pot ajudar a evi-
tar trencaments en les relacions
socials, econòmiques i familiars
entre els nostres ciutadans, fet
que sense dubte contribuirà al
manteniment de la cohesió so-
cial.

A tall d’exemple, dues iniciati-
ves als nostres països veïns. A
França, el ministre d’Economia i
Finances, Bruno Le Maire, acaba
de nomenar Jeanne Marie Prost
per fer de mediador en conflictes
relatius als lloguers comercials.
A Catalunya, el Consell de l’Ad-
vocacia Catalana acaba de crear
una plataforma virtual per im-
pulsar la mediació i evitar la sa-
turació judicial. Aquesta plata-
forma està especialment
destinada a gestionar conflictes
familiars i empresarials.

Els professionals que signem
aquest article considerem que és
el moment de posar en pràctica
tots els mitjans de resolució de
conflictes que l’ordenament jurí-
dic posa a l’abast de la ciutada-
nia.

Amb aquest article es pretén
encoratjar i recordar a ciutadans,
empreses i institucions que el
procés de mediació, fonamentat
en el diàleg i la cerca d’acords
entre les parts, és el més adequat
per reconstruir la confiança i les
relacions, personals o comer-
cials, que la situació de crisi o
distanciament social hagi pogut
provocar.

La mediació té un paper clau per ajudar a superar les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia

El paper de la mediació en la
recuperació post-Covid-19

la tribuna
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Suposo que com a tothom, els
darrers incendis amb víctimes
m’han impactat moltíssim i
m’han fet reflexionar sobre com
hem d’actuar si es produeix una
situació a casa que no contro-
lem provocada pel foc. 

Sobretot m’han fet pensar
que no tenia els coneixements
bàsics si es declara un incendi a
casa meva. Em va sorprendre,
però, com els meus fills sí que
tenien aquesta informació i co-
neixen perfectament el número
dels bombers, el 118, i el núme-
ro d’emergències, el 112. Eren
coneixedors de les indicacions
bàsiques que, sobretot, i sem-
pre mantenint la calma, cal tru-
car sempre en primer lloc als
telèfons indicats, intentar no
alimentar el foc amb oxigen,
tancant la porta de l’habitació
on s’ha produït, i intentar sortir
de casa al més aviat possible.

Els vaig demanar què farien
si no podien marxar de casa pel
fum o les flames, i tots dos alho-
ra em van contestar que tancar-
se a una habitació posant tova-
lloles, roba o draps mullats per
sota de la porta i intentar dema-
nar ajut per una finestra si és

possible indicant el lloc on es
troben. És molt important, em
van dir, no obrir la finestra, ja
que el que es pot provocar és
que el foc s’adreci cap a aquella
habitació.

Realment em van sorprendre
els seus coneixements. Mai ho
havíem parlat. Ells estaven con-
tens i participatius, fins i tot
aportant idees i recreant situa-
cions fàctiques a casa. Després,
la conversa va derivar cap a al-
tres situacions de risc o perill
que també a l’escola, i sempre
mitjançant les persones que co-
neixen aquests perills de pri-
mera mà, havien tingut, com
per exemple els primers auxilis
o com actuar davant una allau a
les pistes. 

És tan important que aquesta
informació hagi arribat de ma-
nera tan directa i didàctica que
difícilment l’oblidaran, i proba-
blement, en una situació peri-
llosa, seran capaços de recordar
el que han de fer. Des d’aquí no-
més puc felicitar els professio-
nals que realitzen aquesta feina
docent i les escoles, perquè re-
alment arriba el missatge als
nostres fills.

En cas
d’incendi
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EA 2A ENSENYANÇA D’ENCAMP
Al matí em vaig llevar i vaig anar al vàter per pixar, però vaig
recordar que el lampista encara no havia vingut a arreglar-lo.
Jo m’estava pixant a sobre, però no sabia on fer-ho perquè
tot estava per arreglar (la dutxa, la pica, etc.). Vaig decidir
anar a casa del veí. Em feia vergonya perquè el veí era molt
guapo i estava molt bo, però la necessitat era tan gran que
li vaig demanar directament si podia fer servir el seu lavabo.
Em va deixar i fins i tot em va fer l’esmorzar. Que simpàtic!
Mentre preníem el cafè vam estar parlant i rient. També era
maco per dins, el noi! Així va ser com va començar la nostra
relació, al vàter.
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El vàter
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EA 2A ENSENYANÇA D’ENCAMP
L’Àxel i el seu germà van anar a l’escola. Només faltaven
set hores per a les vacances! La part bona era que l’últim
dia del curs sempre els deixaven fer el que volien. Quan van
arribar a l’escola van quedar a les tres de la tarda per tornar
a casa junts. Van comentar per última vegada la classe que
tenien a primera hora i es van acomiadar. 
A les tres van sortir de l’escola i quan van arribar a casa es
van posar a jugar. La mare va entrar a l’habitació i sorpresa
li va demanar a l’Àxel: “Amb qui parles?!” Quan l’Àxel li va
contestar la mare va trucar al pare preocupada: “Ja fa dos
anys i l’Àxel segueix parlant amb el seu germà.”

El record
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Concurs de microrelats organit-
zat pel ministeri d’Educació i el
Diari d’Andorra entre els esco-
lars dels tres sistemes educa-
tius. Les narracions poden
també llegir-se i votar-se al web 
www.diariandorra.ad/e640
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