
 
Declaració 2022 de la Casa Llotja 

Una aposta per la Mediació

Darrerament, el món sencer i, particularment, el nostre país, ha travessat mo-
ments d’enormes dificultats en diversos àmbits i sectors, començant pel sanitari, 
però també, esclar, en l’industrial, comercial o empresarial. La tensió viscuda, avui 
encara ben present en molts sectors econòmics, ha fet evident, entre d’altres 
qüestions, la necessitat de desjudicialitzar els conflictes empresarials i facili-
tar-ne una resolució el més ràpida i amistosa possible per a totes les parts. En 
efecte, bona part del teixit econòmic hem constatat que no ens podem perme-
tre, com a país, de continuar perpetuant un sistema judicial massa vegades so-
brecarregat, que esdevé lent, costós i carregós per a tothom. 

És en aquest context que considerem que la mediació, com a sistema de resolució 
de conflictes, és avui el mecanisme més àgil, útil, i escaient per a promoure rela-
cions fluïdes i satisfactòries entre el teixit empresarial de casa nostra. La me-
diació permet de resoldre els conflictes entre les parts a través de la recerca 
d’una solució de consens per a tots els implicats. Això significa, de fet, un canvi de 
paradigma en la concepció de la justícia, atès que, a diferència d’altres sistemes, 
en la mediació totes dues parts guanyen. Aquest canvi de paradigma, que vol dir 
passar de l’enfrontament al diàleg i del diàleg a la cooperació, ofereix, a més, un 
gran valor afegit mesurat en termes d’eficiència, eficàcia i benestar. En efecte, 
atès que en la mediació no existeix l’habitual dicotomia de guanyadors i perde-
dors, la resolució satisfactòria dels conflictes permet obrir la possibilitat de 
futures relacions empresarials entre els implicats: un mecanisme especialment 
adient per a la nova dinàmica econòmica i social. D’altra banda, l’escurçament 
efectiu de la durada del conflicte; la consegüent reducció de costos; i la notòria 
reducció del cost psicològic de l’enfrontament suposa un important salt qualita-
tiu en les relacions econòmiques i socials que pot arribar a ser transcendental 
per a l’economia i benestar de la nostra societat, tant des del punt de vista em-
presarial i social com personal.



Som conscients, també, que Catalunya disposa d’una llarga i pràcticament 
inigualable trajectòria en el terreny de la resolució alternativa dels conflic-
tes, com ho proven els set segles i mig d’història del Consolat de Mar. Aquesta 
institució, nascuda en plena edat mitjana i encarregada, entre d’altres, de 
resoldre les disputes comercials i empresarials tant de casa nostra com de 
bona part de la Mediterrània, no té parangó ni equivalència mundials, quelcom 
que entenem que cal reivindicar i reconèixer activament.

És per tot això, que avui l’empresariat català ens apleguem per primera vega-
da per expressar el nostre compromís envers la mediació com a eina òptima 
de resolució de conflictes i per fer pública la nostra ferma voluntat de seguir 
treballant per promoure-la i difondre-la en el marc del Consolat de Mar, cons-
cients que es tracta de la institució especialitzada en la matèria més antiga 
del món, que encara avui gaudeix del prestigi i reconeixement internacionals. 
Estem convençuts que el Consolat del Mar, el sector empresarial i professional 
(i la societat en general) compartim el mateix objectiu: trobar les solucions als 
conflictes sense la necessitat d’acudir a la via judicial; i és en aquesta entesa 
on empreses, institucions i societat donem suport al compromís que el Consolat 
representa i garanteix.

És en aquest sentit que signem aquesta Declaració 2022 de la Casa Llotja, amb 
la voluntat de sumar esforços i crear sinèrgies de treball col·laboratiu que 
facin possible de construir conjuntament dinàmiques innovadores per avançar 
en la implantació de la mediació en la nostra operativa empresarial i social, i 
reconeixem el Consolat de Mar com l’òrgan de referència indiscutible al qual 
recórrer per tal de resoldre mitjançant la mediació els conflictes o disputes 
de present i de futur.

Barcelona, a la Casa Llotja, el dia 17 de març de 2022.
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