
febrer _ 2018_ 15

opinió Entitats i Bústia del lector

Racó de Salut:  
Cultura de mediació 

Canvis a Pediatria del CAP Palaudàries

Partim de la premissa que 
“dos no es barallen si un no 
vol”. Això vol dir que tothom 
pot tenir o pot aprendre a te-
nir eines per no enfrontar-se 
amb una altra persona. Si 
això no ho sabem fer, que és 
el més lògic (ningú neix ense-
nyat), el més recomanable és 
poder demanar ajuda, si les 
dues parts estan d’acord. A 
qui? A un mediador!
La mediació és una eina que  
ajuda a posicionar-se (a les 
parts) davant d’un conflicte 
i poder gestionar-lo. Què vol 
dir això? El mediador, com la 
paraula indica, media entre 
dues parts en un conflicte 
(entre veïns, entre familiars, 
entre amics, entre treballa-
dors, entre empreses...). Mai 
es posiciona i fa entendre 
que no hi ha una veritat abso-
luta però que es pot arribar a 
un terme mig per arribar a un 
consens, això vol dir que són 
les parts que per elles matei-
xes arreglen les desavinen-
ces i tots  guanyen (el que es 
coneix com el win- win).
En una mediació hi ha dife-
rents fases, veiem-les:
1) Fase d’acollida: S’utilitza 
per recavar informació sobre 
les percepcions que les parts 
tenen del conflicte així com 
de les seves expectatives. 
El que tracta la mediació és 
d’equilibrar el poder, que en 
cap moment pensin les parts 
que es troba en inferior de 

condicions.
2) Fase d’explicació i situació: 
En aquesta fase l’objectiu és 
escoltar. Hi ha dos elements 
importants: el mediador vol 
escoltar a les dues parts i per 
l’altre les parts tenen espai 
suficient per expressar-se. 
Cada part exposarà la seva 
visió de la situació (i poden 
ser molt diferents i confuses).
3) Fase d’arreglar: La solu-
ció sempre es troba en mans 
de les parts que pateixen el 
conflicte, això és un dels ele-
ments que diferència a la me-
diació d’altres procediments 
de resolució de conflictes. 
Les parts proposen opcions 
de resposta al problema, el 
mediador fa una llista de les 
opcions, reformula les posici-
ons en interessos perquè les 
parts seleccionin les opcions 
més beneficioses  per cadas-
cun d’ells.
4) Fase de l’acord: Aquí veu-
rem quines són les possi-
bilitats reals que poden ser 
acceptades, que poden fun-
cionar. Avaluar avantatges i 
inconvenients i veure les difi-
cultats; quina persona fa què, 
com, on i per últim redactar 
l’acord final detallant els 
acords. Es signa per les parts 
i pel mediador i s’estableixen 
els procediments d’aplicació 
i supervisió.
Dins de la mediació ens  tro-
bem amb diferents tècni-
ques, veiem-ne algunes:

• Escolta Activa: Consisteix 
a mantenir una actitud d’es-
colta. Aquesta permet captar 
les afirmacions claus que les 
parts exposen al llarg de la 
seva  narració. 
• Escolta Empàtica: Es tracta 
que la persona es pugui posi-
cionar en el lloc de l’altre. En 
què ajuda? Moltes persones 
poden  percebre  l’emoció 
del relat i veure que és possi-
ble que allò pel qual han dis-
cutit li podia fer mal. 
• Parafraseig: El mediador 
escolta el relat sense inter-
rupció i després reformula el 
que ha dit la part amb unes 
altres paraules.
• Preguntes: Les preguntes 
obertes (quan la resposta 
no és un SI o un NO) són les 
que van millor per fer parlar 
a les parts (Com et trobes? 
Què penses d’això? Com ho 
veus? ...) i les preguntes tan-
cades serveixen perquè la 
persona pensi i només pugui 
dir un Si o un NO. En aquest 
tipus de preguntes va molt bé 
anticipar-se (et faré una pre-
gunta però només vull que 
em contestis amb SI o un 
NO...)
El 21 de gener és el Dia Mun-
dial de la Mediació. Aprofi-
tem per fer cultura de medi-
ació. Parlar més, enfadar-se 
menys!

Equip d’Atenció Primària 
Vall del Tenes

Per necessitats del servei, la 
consulta de pediatria del CAP 
Palaudàries ha canviat de dia i 
de professionals.
Ara les visites es realitzen els 
dimecres al matí, enlloc dels 

dijous a la tarda.
Els professionals són el dr. 
Francesc Dantí i la DUI Esme-
ralda Marrodan, enlloc del dr. 
Raúl Díaz-Peñalver i la DUI Jú-
lia Rodríguez.

Aprofitem per recordar-vos:
Telèfon de cita prèvia 93 326 
89 01
Telèfon d’urgències 061

ABS Vall del Tenes

Diversos centres de 
l’ICS Metropolitana Nord 
col·laboren un any més 
amb La Marató de TV3

Els professionals de diversos 
centres d’atenció primària de 
la Metropolitana Nord de l’ICS 
van participar amb la Marató 
de TV3 a través de diverses 
xerrades, conferències o acti-
vitats diverses. 
El dia 2 de desembre Sabina 
Molina, Ester Guerrero i Mer-
cè Marín, en representació de 
l’equip d’atenció primària Vall 
de Tenes, van realitzar dife-
rents activitats dedicades a la 
comunitat. Entre elles, es va 
realitzar un taller de primers 
auxilis en el que van partici-
par unes 100 persones, una 

ponència informativa sobre 
conceptes generals de les 
malalties infeccioses i la seva 
prevenció, amb una assistèn-
cia d’unes 300 persones i una 
taula informativa de malalties 
infeccioses vacunalment pre-
venibles, amb un gran èxit de 
petició d’informació. 
A més, també cal destacar 
l’exposició de taules informati-
ves sobre malalties infeccioses 
al CAP La Cruïlla i CAP Palau-
dàries. 

Institut Català de la Salut 
Metropolitana Nord

Farmàcies
Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h): 
M. Vela (Santa Eulàlia): del 26 de gener a l’1 de febrer 
P. Esplugas (Lliçà de Vall): del 2 al 8 de febrer
J. Torras (Bigues): del 9 al 15 de febrer
M. Trullols (Lliçà d’Amunt): del 16 al 22 de febrer
N. Salayet (Santa Eulàlia): del 23 de febrer a l’1 de març

Per urgències després de les 22h: Viñamata (Grano-
llers)

Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí: 
Codina (Lliçà d’Amunt), Salayet (Sta. Eulàlia), Torras i Lo-
zano (Bigues)


