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SERVEI DE MEDIACIÓ
CIUTADANA
El Servei de Mediació Ciutadana de l’ajuntament de Mataró compleix 15 anys
i volem celebrar-ho amb tota la ciutadania.
També fa 10 anys de l’Escola Mediadora: un projecte conjunt del Servei de
Mediació i les escoles, que ha fet que la Cultura de Pau esdevingui quotidiana
en la realitat educativa.
Un dels pilars de la mediació, com a eina de gestió de conflictes, és el
reconeixement i quina millor forma per a fer-ho que retornar a la ciutadania,
en el marc d’una festa, la bona acollida i la confiança que durant tots aquests
anys ens han donat per a resoldre els seus conflictes. Volem reconèixer-la i
reconèixer-nos nosaltres en ella per les passes que hem fet junts cap a una
millor convivència.
Un altre concepte unit sempre a la gestió del conflicte és el de transformació:
transformació de les persones, de les relacions. Creiem que ara ens toca a
nosaltres, com a servei públic en favor de la cohesió i millora de la convivència,
transformar-nos. Volem generar un procés de canvi, a través d’un diàleg intern
i extern, però sempre compartit, sobre quins nous reptes volem respondre i amb
quines eines.
Aquest maig iniciem els actes de celebració amb les següents activitats i us
convidem a totes i a tots a participar-hi.
Moltes gràcies,
“Vermuts amb història”
En motiu del 15è aniversari del Servei de Mediació Ciutadana,
convidem als veïns/es a gaudir dels “vermuts amb història”.
Exposició, testimonis, material audiovisual i gràfic per a
homenatjar i donar veu als principals protagonistes d’aquests
anys, vosaltres (veïns/es, escoles, entitats...). Us hi esperem!
Dimarts 30 de maig de 2017
Lloc: Centre Cívic Espai Gatassa / Carrer Josep Monserrat
Cuadrada, 1
Horari: 10 h a 17 h
Vermut 12 h a 14 h
Dimecres 31 de maig de 2017
Lloc: Biblioteca Antoni Comas / Carrer d’Enric Prat de la Riba, 110
Horari: 10 h a 17 h
Vermut 12 h a 14 h

