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RECERCA DE REVISTES EN LA XARXA: 
ON CONSULTAR I PUBLICAR 

SOBRE AQUEST TEMA?

El confl icte és un fet natural que es dóna habitualment en les nostres vides. 
Hi ha un confl icte interpersonal quan algú troba en el comportament d’algú altre 
un obstacle que s’interposa en l’assoliment dels seus objectius. Els confl ictes 
–com sabem– es poden generar en diversos àmbits: família, escola, veïns, treball, 
societat, comunitat, nació, cultura... En principi, els confl ictes no es consideren 
negatius ja que, quan són gestionats adequadament, afavoreixen el creixement 
personal, estimulen les habilitats de negociació i enforteixen les relacions inter-
personals (mètode «tots guanyen»). Ara bé, es converteixen en un «problema» 
quan les parts s’afermen en els seus interessos, de manera que la situació es fa 
inconciliable o de difícil resolució. 

Entre les diverses tècniques per a tractar de resoldre els confl ictes considerats 
«negatius» hi ha, doncs, la mediació. La mediació –com hem vist– és un mètode 
voluntari en què intervé un tercer imparcial, el mediador, que ajuda els participants 
a resoldre el confl icte. L’objectiu de la mediació és facilitar l’establiment d’una 
nova relació entre les parts en confl icte, creant un espai on es comuniquen els 
implicats per parlar del seu «problema» i intentar arribar a un acord. 

Són diversos els professionals que es dediquen a treballar en la mediació i 
la resolució de confl ictes –com s’explica en els anteriors col·laboracions–, una 
àrea que ha esdevingut interdisciplinària. Com un camí d’intercanvi, un òrgan 
de refl exió i conceptualització, per als progressos que tenen lloc en el camp 
dels mètodes de resolució alternativa de confl ictes que, des de diferents àmbits, 
encoratgen la construcció de noves pràctiques, es troben publicacions per tot el 
planeta, com ara les que segueixen.

– Mediació a tot món
 <http://mediacioatotmon.com>.

– Revista de mediación
 <http://www.ammediadores.es/revista01.php>.

– La Trama. Revista interdisciplinaria de mediación y resolución de 
confl ictos

 <http://www.revistalatrama.com.ar/contenidos/revista/tapa.php>.
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– Revista Iberoamericana de Arbitraje y Mediación
 <http://www.servilex.com.pe/>.

– Mediadores en Red. L@ Revista
 <http://www.mediadoresenred.org.ar/larevista.html>.

– Revista Libra
 <http://www.fundacionlibra.org.ar/>.

– De@cuerdo. Revista para la Divulgación de la Mediación
 <http://equal-analogias.ceim.net/escuela_monografi as.php>.

– Revista Futuros
 <www.revistafuturos.info>.

– Revista CREA
 <http://www.crea.uct.cl/revista.html>.

– Confl ict Resolution Quarterly (formerly Mediation Quarterly)
 <http://www.acrnet.org/publications/crq.htm>.

– Journal of Mediation, Negotiation and Arbitration
 <http://www.adrlawinfo.com/>.

– American Journal of Mediation
 <http://www.americanjournalofmediation.com/>.

– Dispute Resolution Journal
 <http://www.adr.org/sp.asp?id=22154>.

– The Journal of Dispute Resolution
 <http://law.missouri.edu/csdr/journal>.

– Online Journal of Peace and Confl ict Resolution
 <http://www.trinstitute.org/ojpcr/3_2fredpr.htm>.

– Journal of Confl ict Resolution
 <http://www.trinstitute.org/ojpcr/3_2fredpr.htm>.
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– Asian Journal On Mediation
 <http://www.mediation.com.sg/mediation_AJ_Introduction.htm>.

– African Journal on Confl ict Resolution 314
 <http://www.ajol.info/journal_index.php?jid=314>.

– Australasian Dispute Resolution Journal
 <http://www.thomson.com.au/catalogue/shopexd.asp?id=688>.

VIOLANT ESTREDER ORTÍ

Psicòloga
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