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La convivència és la 
vida en comú. Per tal 
que es produeixi en 
harmonia, cal imple-
mentar mesures que 
ajudin a resoldre els 
con�ictes i a mantenir 
un bon clima. 

Aquests dies estem obligats a con-
viure ininterrompudament amb les 
nostres famílies, companys i com-
panyes de pis, en comunitats que 
compartim també amb veïns i veïnes. 
Això, sumat a l'angoixa que pot 
suposar la situació d’alarma que 
estem vivint, genera un context
òptim per a l'aparició de con�ictes.

Aquesta guia elaborada pel Servei
de Mediació no pretén ser exhausti-
va, sinó fer-nos re�exionar sobre 
quina és l’actitud i les eines que ens 
poden facilitar una millor convivència 
i ajudar-nos a gestionar de manera 
pací�ca els con�ictes que sorgiran 
inevitablement durant aquest dies.
A més, està oberta a la participació 
de la ciutadania de Rubí que vulgui 
aportar-hi experiències que li han 
estat útils a l'hora de millorar la 
convivència amb els altres.
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Són situacions en què dues o més 
persones entren en oposició o des-
acord:

Les seves posicions, interessos, 
necessitats, desitjos o valors són 
incompatibles, o són percebuts com a 
incompatibles.

Hi ha el convenciment que cadascú té 
la raó, o que només val la seva raó.

Hi juguen un paper molt important les 
emocions i els sentiments.

La relació entre les parts en con�icte 
pot sortir enfortida o deteriorada en 
funció de com es gestioni la situació.

Hem de tenir en compte que:

Els con�ictes són naturals, no són ni 
positius ni negatius. La seva valoració 
dependrà de la nostra resposta.

Hi ha diversitat de formes a l'hora 
d’actuar: algunes són destructives i 
violentes, i altres són positives i gene-
ren una millora de la convivència.

Cada persona interpreta la situació 
con�ictiva des de la seva visió-percep-
ció. Per tant, hauran tantes interpreta-
cions del con�icte com persones 
implicades.

Els problemes són els fets concrets 
que distancien les persones.
Per exemple:

Diferències de valors

Punts de vista oposats

Diferents interessos i necessitats...

Molèsties 



Consells
per afrontar
el con�nament 
amb una bona 
convivència

Pensa en positiu:

l’ús del bon humor, riure i distreure’s 
ens ajuda a distanciar-nos de la situa-
ció i aporta una perspectiva menys 
nociva. Pensa: “Què estic aprenent 
d’aquesta situació?”. Dosi�ca la infor-
mació que reps i busca temps per 
relaxar-te i descansar.

Evita els rumors:

en una situació d’incertesa generalit-
zada i ansietat com aquesta es bus-
quen culpables precipitadament. 
Pensa: “Què m’aporta aquesta informa-
ció? Em fa enfadar?” “D’on ve la infor-
mació, quina és la font?”

Posa unes pautes clares
a la convivència:

quan compartim habitatge, tenir unes 
normes prèvies que cobreixin les 
necessitats de tothom i siguin compar-
tides ajudarà que, quan es produeixin 
con�ictes, es gestionin de la millor 
manera. 

Fomenta la col·laboració
i comunica't:

explica com et sents i no donis res per 
suposat. Pregunta! I demana ajuda, 
quan la necessitis!



La convivència
a les comunitats 
veïnals

Què feu a la vostra comunitat per 
fomentar la col·laboració i solidari-
tat veïnal?

Comunica’t de manera adequada:

parla del que et preocupa, de quin és
el problema: el soroll, un desacord per 
l’ús que es fa dels espais i elements 
comuns, la higiene, les formes de 
comunicar-nos, les molèsties genera-
des per animals domèstics... 

Mostra comprensió amb les persones:

en la majoria de les situacions, no 
existeix cap intenció de molestar-nos
i és millor centrar-vos en com resoldre 
el problema conjuntament.

En relació a la problemàtica de 
sorolls, sigues conscient que vius 
en una comunitat:

Posa tapetes als mobles
(cadires i taules).

Si apro�tes aquests dies per fer brico-
latge, tingues en compte que moltes 
persones estan treballant des de casa
i necessiten concentrar-se. 

Porta un calçat adequat.

Si hi ha infants a casa, procura que 
juguin sobre catifes.

Vigila el volum dels electrodomèstics 
(aparells de música, televisors, renta-
dores...), sobretot si tens les �nestres 
obertes, i l’horari en el qual els fas 
servir.

Evita deixar els animals domèstics en 
terrasses i balcons quan els seu com-
portament pugui alterar la tranquil·litat 
del veïnat.

Procura no parlar a un volum alt.

boing!



Si de totes maneres no
té'n surts, no et sentis
malament, és normal,
estem vivint una situació 
molt complicada.

o bé trucant al telèfon de l’Ajuntament:

Si necessites que t’escoltin, tens preguntes
o vols orientació perquè no saps què fer,
posa't en contacte amb el Servei de Mediació
a través del correu electrònic

L’horari d’atenció és de 9 a 14.30 h
de dilluns a divendres.

mediacio_ciutadana@ajrubi.cat

93 588 70 00 ext. 4702.


