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Entitat 
Nom: ACISI (Associació per a la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat) 

Adreça: Carrer de la Vall, 36 (baixos) 

CP: 43500 Població: Tortosa Comarca: Baix Ebre 

Telèfon/s: 977440512 Correu-e: acisi@gabinet.org 

Web: http://www.acisi.org 

Observacions: Seu d’ACISI a BCN: Carrer Aragó 281 2n 2a dreta 
C.P: 08009 Població: Barcelona Comarca: Barcelonès.  
Telf de contacte: 93. 488.18.13 / 93.487.41.62 

 

Activitat 
Títol: Projecte “ Mediació per la convivència”: Mediació intercultural i comunitària 

Responsable: Raul Martínez Ibars, Director 

Àmbit:  Artesanal  Formació  Social 
 Artística  Mediambiental  Lleure 
 Espectacles  Musical  Esplai 
 Esportiva  Salut   
 Altres:        

Format:  Taller  
 Curs  
 Conferència  
 Xerrada  
 Altres: Servei de mediació  

Objectius: 1. Fomentar la convivència, la comunicació i el diàleg entre persones, i grups de 
diferents cultures, tant a nivell interpersonal com comunitari 
2. Promoure la cohesió social, mitjançant processos de mediació comunitària i treball 
en xarxa 
3. Donar suport a les persones d'origen estranger en el seu procés d'adaptació i 
participació en el territori i la comunitat 
4. Donar suport als professionals i altres agents socials en l'atenció i treball conjunt 
amb persones immigrades 
5. Col·laborar amb l'àmbit educatiu, de serveis socials i de treball de barri per una 
relació constructiva en l'àmbit de la interculturalitat 
6. Col·laborar amb entitats i associacions pel seu empoderament com a ponts de 
prevenció, resolució i transformació de conflictes a la comunitat 

Descripció: Amb el suport econòmic de la Xarxa de Mediació Intercultural de la Obra Social de 
Fundació “la Caixa”, l'equip de mediadors-es interculturals d'ACISI està a disposició de 
les institucions públiques i professionals, de les entitats i associacions així com dels 
veïns de Tortosa / Baix Ebre per portar en davant col·laboracions en la prevenció, 
resolució i transformació de dificultats, tensions i conflictes de caire intercultural i 
comunitari, ja sigui a l'escola, al barri, al temps lliure, a iniciatives d'educació no 
formal, com a acollida, serveis socials, joventut, comerç, urbanisme, veïnatge, etc. 
Mitjançant: intervencions mediadores, gestió de mediacions comunitàries, formació a 
professionals i altres agents socials, dinamització de treball en xarxa... 

Destinataris: Comunitat escolar (alumnes, professorat, mares i pares) 

Durada:       

Preu:        
 Gratuït  
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Observacions: Finançat per la Fundació "La Caixa" 

 


