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Benvolgut/da: 

La emergència sanitària que estem vivint actualment fa que ens  trobem en una situació de 

màxima complexitat, i a la vegada de difícil gestió emocional  per a tots els ciutadans. Cap de 

nosaltres ens haguéssim pensat mai trobar-nos en un escenari com l’actual. El confinament  i la 

paralització  de l’activitat pràcticament  en tots els sectors, de ben segur, comportarà molts 

conflictes de convivència en la nostra societat. 

És en aquest sentit, i perquè en els moments de dificultat col·lectiva,  creiem que hem de saber 

donar el millor de tots nosaltres i també de les nostres institucions,  que  l’Il·lustre Col.legi de 

l’Advocacia de Lleida i l’equip directiu del CEMICALL (Centre de Mediació del ICALL), han decidit, 

en aquesta situació extrema en la que poden sorgir  conflictes de convivència (veïnals, familiars, 

etc..), posar a disposició  de la ciutadania aquest servei. 

Es tracta d’un oferiment per portar a terme intervencions mediadores, amb mitjans telefònics o 

telemàtics, i de forma totalment voluntària i altruista, per part dels professionals  en mediació 

del CEMICALL. 

N’anomenem intervencions mediadores, ja que els nostres professionals en mediació, 

realitzaran dintre de les limitacions que l’actual situació ens imposa (personals i de mitjans),  les 

tasques  d’informació i actuació facilitadora necessàries amb mitjans telefònics o telemàtics, per 

reconduir el conflicte. 

En cas que  considereu que la nostra intervenció mediadora pugui resultar adient per reconduir 

el conflicte, podeu contactar amb nosaltres  a través del correu electrònic: 

cemicall@advocatslleida.org o  al  telèfon 973238007 de dilluns a divendres i de 10:00 a 12:00 

hores. Un cop rebuda la vostra sol.licitud us enviarem un formulari per emplenar i a la recepció 

d’aquest, un dels nostres mediadors contactarà amb vosaltres. 

En moments així,  el Centre de Mediació de l’Il·lustre Col.legi de l’Advocacia de Lleida no pot 

restar passiu, i volem aportar el nostra gra de sorra per contribuir a fer més confortable la 

convivència dels nostres conciutadans en aquests moments de dificultat. 

 Cuideu-vos tots i cuidem-nos entre tots. Ens en sortirem! 

Cordialment,  

 

 

Anna Llauradó Sabaté                                                  Jordi Albareda Cañadell 
Directora CEMICALL                                                     Degà Il·lustre Col.legi de l’Advocacia de Lleida 
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