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PER QUÈ UN MONOGRÀFIC SOBRE MEDIACIÓ

La tònica habitual de l’ANUARI, com a publicació generalista de Psicologia, 
és la d’oferir als nostres lectors i lectores col·laboracions d’«ampli espectre» 
que, sense renunciar a albirar les investigacions i aportacions capdavanteres del 
nostre saber i pràctica psicològiques, alhora es presenten com a elements d’un 
panorama harmònic i intel·ligible –també per al gran públic destinatari– d’una 
ciència psicològica integrada –com pretén ser la nostra–. Així, al costat dels 
habituals anuaris «anuals», hem encetat l’elaboració d’anuaris monogràfi cs i 
ho férem ja l’any 2004, amb el dedicat a «Psicologia, Llengua i Societat». Ara 
tenim el goig de presentar-vos el segon monogràfi c, dedicat a un tema de tanta 
actualitat com la mediació. I de tanta difi cultat, perquè la problemàtica a abastar 
–el confl icte– no és menor ni senzilla.

Efectivament, el confl icte és una realitat del tot actual i les estratègies d’inter-
venció, per superar-lo, es troben –lògicament– condicionades pels canvis socials 
–laborals, familiars, judicials, escolars, assistencials...– que es produeixen. En 
tots els àmbits, s’ha emfatitzat la importància de la intervenció dels mediadors, 
que actuen com a facilitadors, en la recerca de solucions entre les parts. Mitjan-
çant la mediació, els confl ictes poden arribar a resoldre’s de manera més ràpida 
i econòmica, que per altres procediments i, alhora, reforçar la relació entre els 
afectats, tot fomentant la sinceritat i el respecte.

Altrament l’estil de mediació pot adoptar diverses formes: orientant els 
subjectes a la recerca de l’acord o clarifi cant la situació i facilitant el procés de 
comunicació entre les parts; analitzant el context en què es desenvolupa el pro-
blema o centrant-se en el focus, des del què s’originà el confl icte. En qualsevol 
cas, les habilitats del mediador per a manejar la interacció entre les parts, tant en 
el pla cognitiu com emocional, i per a presentar una visió plural del problema –i 
la seua solució– seran la clau per assolir un resultat satisfactori.

Així en aquest número hem comptat amb valuoses col·laboracions de teòrics 
i pràctics de la intervenció mediadora i, desprès de situar el tema en el complex 
món actual, s’ofereix una variada gama de perspectives envers la mediació avui 
i des de l’àmbit que ens és propi: el psicològic. I crida l’atenció com, tot i la 
diversitat de plantejaments i intervencions, des de paràmetres i situacions d’allò 
més variades, s’albira –pensem– un panorama coherent i integrat en la ciència 
multidisciplinar, en què està esdevenint la Psicologia avui i la seua contribució 
–valuosa creiem– als projectes i intervencions institucionals o assistencials de 
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la mediació. Com ara amb: les bases psicològiques i l’estat actual del tema; la 
mediació en parella, des de la dimensió sexològica; la intervenció en la realitat 
familiar coparental; la mediació en contextos confl ictius socials; o en els àmbits 
laborals; o la intervenció mediadora en contextos escolars o sanitaris i multicul-
turals. A més d’aportacions com: la implantació d’equips mediadors en centres 
de secundària o el voluntariat lingüístic, com a mediació. Finalment, oferim els 
resultats d’una recerca de revistes de mediació, en la xarxa. 

Esperem que, amb el present número, contribuirem –ni que siga modesta-
ment– a enriquir, des de la Psicologia, la refl exió i la pràctica dels experts i dels 
tècnics executors del nombrosos projectes de mediació en curs.

MARC ANTONI ADELL PEDRO GIL-MONTE

Director de la Revista  Professor, responsable del número 
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