
T’escoltem,
t’acompanyem,

t’ajudem.
Tens problemes de convivència a la
teva comunitat de veïns i veïnes?

Et perjudica alguna conducta quan estàs
al parc o en un equipament públic?

Vols resoldre un malentès i no saps com?

Un equip de 
professionals en 
mediació podem 

ajudar-te. Explica’ns què 
et passa i t’acompanyem a 
trobar la millor resposta a 

la teva situació*.

* Una enquesta de la Diputació de Barcelona situa els serveis de mediació 
municipals entre els millor valorats amb una puntuació de satisfacció de 7,9.

vius algun
conflicte?

Al servei de mediació
t’ajudem a gestionar 
el conflicte que vius.

Ells ja l’han resolt.

Servei de Mediació i Convivència
Casa Mònaco

Avinguda de Gràcia, 50
93 565 70 00

mediacio@santcugat.cat 

Horari d’atenció
De dilluns a divendres, de 8 a 15 h

Dilluns i dijous, de 8 a 19 h 

Hores convingudes

molt + que viure
conviure( )
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Què és el
Servei de Mediació?

Qui s’hi pot adreçar?

Com funciona
la mediació?

La mediació és…

Som un servei que facilitem la gestió de 
con�ictes entre persones amb l’ajuda d’un 

especialista en mediació.

A través del diàleg i l’entesa mútua, intentem 
arribar a acords que bene�ciïn les parts.

Per iniciar un 
procés de 
mediació, n’hi ha 
prou que ho 
demani una de les 
parts implicades 
(sigui una persona 
o un grup).

S’estableixen les 
reunions 
individuals o 
conjuntes 
necessàries per 
arribar a acords.

El mediador/a 
contacta amb 

l’altra part 
implicada.

Qualsevol persona que vulgui resoldre o millorar 
una situació de convivència a Sant Cugat. 

Casos més freqüents

Malentesos o desavinences personals

Con�ictes en associacions o grups de persones 

Convivència entre veïns i veïnes: conductes 
personals, ús i manteniment d’espais compartits...

Comportaments inadequats en espais públics: 
parcs, places...

T’ajudem a què 
trobis la millor 

solució 
a una situació de 

conflicte, malentès 
o desavinença.

La mediació t’obre una oportunitat per 
tractar una situació que et preocupa.

T’acompanyem a dialogar, re�exionar i a 
comprendre millor com gestionar la teva situació.

Voluntària
La decisió de participar depèn de la 

voluntat de les parts implicades.

Con�dencial
Es signa un compromís de con�dencialitat 

entre el mediador i les parts.

Imparcial
Els mediadors guien el procés i no es 

poden decantar per cap part implicada.


