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1. Què és AMECOCAT 

L’Associació de Mediació Comunicativa de Catalunya és una associació sense ànim           
de lucre fundada per una diversitat de persones amb objectius comuns respecte a la              
comunicació en l’àmbit social, concretament en el col·lectiu de la diversitat funcional. 

Si bé és cert que la figura professional del mediador comunicatiu o de la mediadora               
comunicativa és la més visible en aquesta associació, no posem traves a ningú.             
Creiem que en AMECOCAT tothom pot aportar el seu granet de sorra, sigui quina              
sigui la seva procedència professional i/o educativa. És més, lluitem per aconseguir            
col·laboració de diferents professionals per assolir, de forma integral, els objectius de            
l’associació. 
 

2. Tipus de socis 

Els/les membres que vulguin formar part de l’associació hauran de saber quin tipus             
de soci seran d’entre els següents : 1

a) Fundadors/es: són els anomenats socis i sòcies de ple dret, és a dir els               
que els corresponen els drets i deures que apareixen en estatuts, a més a més, són                
aquells qui van participar en l'acte de constitució de l'associació.  

b) Ordinaris/es: són els anomenats socis i sòcies de ple dret, és a dir els que                
els corresponen els drets i deures que apareixen en estatuts. 

c) Honoraris/ies: són persones reconegudes o de prestigi (del món de la            
cultura, la ciència, etc.) que donen suport a la tasca de l'associació. Normalment             
se'ls convida a actes destacats de l'associació amb presència de mitjans de            
comunicació. No gaudeixen dels drets i deures dels socis ordinaris o sòcies            
ordinàries. 

d) Protectors/es: són aquells i aquelles que la seva aportació a l'associació            
és exclusivament econòmica. No tenen els mateixos drets i obligacions que els            
ordinaris o ordinàries. 

c) Col·laboradors/es o voluntaris/es: són aquells i aquelles que la seva           
aportació a l'associació consisteix a realitzar una tasca per a la mateixa (poden ser              
de caràcter puntual o poden ser permanents). No tenen els mateixos drets i deures              
que els socis ordinaris o sòcies ordinàries.  

 

 

1 Estatuts; Capítol ll. Membres de l’associació, els seus drets i obligacions. 
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3. Objectius de l’associació 

Les finalitats d’AMECOCAT són:  

a) Promocionar, garantir i defensar els drets la figura professional del Mediador/a           
Comunicatiu/va.  

b) Representar els interessos i les necessitats del Mediador/a Comunicatiu/va. 

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitzarà les activitats següents: 

a) Fomentar la col·laboració i cooperar en campanyes de visualització,         
sensibilització i participació. 

b) Promoure i, si en el seu cas, desenvolupar iniciatives i activitats relacionades            
amb el foment i el reconeixement de la professió, intervenint i fent de pont de               
comunicació entre els professionals de la mediació comunicativa, i els usuaris           
i/o entitats de diferents àmbits. 

c) Organitzar cursos, tallers i xerrades de formació en Mediació Comunicativa          
per tal d’ampliar coneixements i actualitzar les competències dels         
professionals de diferents àmbits. 

d) Col·laborar amb les administracions públiques per millorar l’estatus de la          
professió. 

 

4. Organtizació 

Som un grup de persones amb qualitats, aptituds i actituds diferents per això mateix,              
considerem que ningú té més que la resta dins de l’associació. Partint d’aquesta             
base, el nostre organigrama es por definir com horitzontal de cara al treball intern. 

Encara que la participació és horitzontal i tots els socis poden col·laborar de forma              
activa en qualsevol aspecte d’AMECOCAT, creiem convenient que cadascú tingui          
una tasca específica (escollida voluntàriament). Per això, s’han creat diferents          
departaments, els quals treballen diverses àrees de l’associació. 

Aquests departaments aniran sorgint a mesura que l’associació vagi mostrant noves           
necessitats a cobrir, al mateix temps, aquesta incorporació serà votada i acceptada            
democràticament entre tots els socis i sòcies amb dret a vot dins d’AMECOCAT. 

Degut a les necessitats vigents, actualment existeixen quatre departaments: 
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● Departament de presidència: creat amb la finalitat de portar a la fi les             
funcions pròpies de la presidència . Dins d’aquest departament ha d’estar la           2

figura del president o presidenta i la del vicepresident o vicepresidenta com a             
mínim. Les tasques concernents a aquest departament seran repartides i          
acordades pels membres participants del mateix. Per contactar directament         
amb aquest departament, es pot fer a través del correu electrònic:           
presidencia@amecocat.org 

● Departament de secretaria: creat amb la finalitat de portar a la fi les funcions              
pròpies de la secretaria . Dins d’aquest departament ha d’estar la figura del            3

secretari o secretaria de l’associació, com a mínim. Les tasques concernents           
a aquest departament seran repartides i acordades pels membres participants          
d’aquest.  
Per contactar directament amb aquest departament, es pot fer a través del            
correu electrònic: secretaria@amecocat.org 

● Departament de tresoreria: creat amb la finalitat de portar a la fi les funcions              
pròpies de tresoreria . Dins d’aquest departament ha d’estar la figura del           4

tresorer o tresorera de l’associació, com a mínim. Les tasques concernents a            
aquest departament seran repartides i acordades pels membres participants         
d’aquest.  
Per contactar directament amb aquest departament, es pot fer a través del            
coreu electrònic: tesoreria@amecocat.org 

● Departament de màrqueting: creat per donar a conèixer, mitjançant les          
diferents xarxes socials, l’associació i crear vincle amb altres entitats i           
professionals de l’àmbit social. És la “cara” d’AMECOCAT davant el món i            
com a tal. s’ha de cuidar. 
Actualment s’utilitza Facebook, Twittter i Instagram. Degut a que aquest          
departament no rep informació confidencial respecte a la privacitat dels          
diferents membres socis i sòcies, no té un email particular sinó que es pot              
contactar amb aquest departament a través del correu electrònic general:          
marketing@amecocat.org 

 

5. Comunicació 

La comunicació és un aspecte important dins d’AMECOCAT. Creiem que tots i            
cadascun dels integrants de l’associació tenen dret a expressar les seves opinions i             

2 Estatuts; capítol V. Departament de presidència. 
3 Estatuts; capítol Vl. Tresoreria i secretaria. 
4 Estatuts; capítol Vl. Tresoreria i secretaria. 
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els seus sentiments. Per això, s’han establert diferents canals per a que aquesta             
comunicació sigui fluida i còmode per a tots, dividint-los en interns i externs.  

5.1. Interna 
Respecte a la comunicació interna, actualment coexisteixen diferents vies o canals           
comunicatius: 

● Whatsapp: Aquest espai existeix amb el propòsit d’aportar o resoldre temes           
que sorgeixen esporàdicament, dubtes momentanis o informació considerada        
significativa per als membres integrants. 

● Drive: És una eina de treball online amb la qual tots el membres poden              
aportar i visualitzar els moviments que es fan internament. En aquest espai            
existeixen diferents carpetes, entre elles, les corresponents als diferents         
departaments per tal de tenir els documents organitzats. 

● Dropbox: En aquest espai estan els documents sensibles, és a dir, amb            
informació privada dels socis i les sòcies. Això vol dir que malgrat que tots el               
membres poden accedir a aquesta carpeta, només la Junta Directiva          
(presidència, secretaria i tresoreria) tindrà accés als documents en què la           
informació hagi de ser confidencial a la resat de membres. Això es realitza             
adjudicant una contrasenya en els documents. 

● Reunions o assemblees: És un espai de trobada grupal cara a cara on             
s’informa, s’argumenta i es voten totes aquelles qüestions relacionades amb          
l’associació. 

● Calendar: És el lloc on apareixen les dates fonamentals concernents a           
l’associació com per exemple, dies de reunions o assemblees, dies          
internacionals dels diferents col·lectius amb els quals tractarem, etc. 

● Correu electrònic: Aquesta eina és utilitzada per a comunicar de forma oficial            
qualsevol informació formal a tots i totes els i les membres de l’associació             
però, a la vegada, pot ser un canal de comunicació entre departaments o             
entre membres. 

● Skype: Moltes vegades és complicat quedar físicament en totes les reunions,           
per aquest motiu es va obrir un grup de Skype per aquells cops que no es                
puguin realitzar les trobades físicament. 

5.2. Externa 

Respecte a la comunicació externa, actualment coexisteixen diferents vies o canals           
comunicatius amb els quals ens donem a conèixer i mitjançant els quals es pot              
contactar amb AMECOCAT:  
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● Facebook: AMECOCAT 

● Twitter: @amecocat 

● Instagram: amecocat 

● Correu electrònic:  
- hola@amecocat.org 
- presidencia@amecocat.org 
- secretaria@amecocat.org 
- tesoreria@amecocat.org 

● Pàgina web:  
- https://www.amecocat.org 
- https://www.amecocat.es  
- https://www.amecocat.com 

 

6. Projectes 

Són molts els projectes que AMECOCAT vol portar a la fi i tot i que els inicis sempre                  
són durs, estem treballant en les jornades de Mediació Comunicativa que estan            
preparant els alumnes i les alumnes de l’Institut Salvador Seguí pel mes d’abril. En              
aquest espai l’associació es donarà a conèixer de forma oficial.  

A més a més, estem treballant per aconseguir tenir un codi deontològic o codi ètic               
per a la professió de la mediació comunicativa, ja que trobem molt important tenir              
unes bases ètiques pròpies de la nostra tasca professional. 

Mica en mica anirem fent camí, de forma cooperativa i ganes podrem aconseguir-ho. 
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