21 DE GENER, DIA EUROPEU DE LA MEDIACIÓ.

El 21 de gener del 1998 el Comitè de Ministres del Consell d’Europa va donar llum verda a la
Recomanació núm. R(98)1 sobre mediació familiar. Aquest ordre europeu era el primer pas
conjunt que la Unió Europea donava cap a un sistema comú que permeti solucions àgils i eficaces
per als conflictes en una societat cada cop més interrelacionada i complexa.
Per aquest motiu, el 21 de gener se celebra el Dia Europeu de la Mediació; dia en què de forma
més significativa volem reivindicar i difondre els valors de la mediació i l’arbitratge com a
mecanismes alternatius de resolució de conflictes: diàleg, respecte, confiança, convivència i
responsabilitat.
L’esport, com a sector polièdric, transversal i en què participen pluralitat d’agents, és sens dubte
un àmbit de la societat específic en si mateix que requereix instruments propis per a la
canalització dels conflictes que en ell s’hi generen. Instruments que siguin àgils, efectius, de
proximitat, flexibles, que garanteixin la seguretat jurídica, confidencials i que permetin el
manteniment de vincles entre les parts.
El Tribunal d’Arbitratge Esportiu de Catalunya (TAEC) va ser creat a mitjans de l’any passat amb
la voluntat de posar a l’abast del món de l’esport l’arbitratge i la mediació com a mecanismes
habituals per abordar la resolució dels conflictes que s’originen en el si del nostre sector. Vinti-cinc àrbitres i quinze mediadors i mediadores de reconegut prestigi professional conformen els
llistats del TAEC que, amb un procediment àgil, flexible i econòmic, garanteixen la millor solució
als problemes de l’esport.
És evident que la nostra societat evoluciona cap a un canvi de model en el qual es reclama més
participació directa de les persones i les entitats, en el qual s’exigeix més diàleg en lloc
d’enfrontament, en el qual sens dubte les relacions són més madures i cohesionades; i en això
la resolució de conflictes per vies alternatives juga un paper fonamental.
Per qualsevol problema, vine al TAEC.
www.taec.cat
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