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Introducció

Conviure no és fàcil. En qualsevol tipus de relació, la convivència crea con%ictes en algun moment. Aquests 

problemes de convivència ocorren en tots els àmbits de la nostra vida (familiar, laboral, escolar i també veïnal). 

Les comunitats veïnals són l’espai on més temps passem al dia i on, de vegades, diferents hàbits, interessos 

di*cultat en la seua convivència, que si no es resolen adequadament poden donar lloc a nous con%ictes i a una 

relació problemàtica en el temps.

El con%icte veïnal és inevitable i tendim a pensar que buscar solució pot ser costós i donaria lloc a més 

problemes. No obstant això, una bona gestió i resolució del con%icte ens permet no sols solucionar el 

problema que es planteja en aqueix moment, sinó que a més pot ajudar a millorar la forma de relacionar-nos 

amb els nostres veïns/es.

De tota manera, moltes vegades no sabem com resoldre aquesta situació con%ictiva, perquè no disposem 

d’habilitats i recursos adequats, perquè l’emoció és molt alta, o perquè considerem que l’intent de solució 

podria augmentar el problema.

Aquesta guia pretén proporcionar una explicació breu sobre el con%icte, els problemes veïnals més usuals i 

aportar informació sobre el recurs de la mediació comunitària com a tècnica per a la resolució i gestió 

positiva dels con%ictes veïnals.

Objectius d’aquesta guia

Difondre el recurs de mediació comunitària entre la població.

Transmetre els conceptes bàsics de la mediació com a tècnica per a la resolució positiva de con%ictes.

Proporcionar recursos per a la resolució positiva de con%ictes veïnals.

Contribuir a estendre un clima positiu de convivència en les comunitats veïnals.
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El con�icte és positiu o negatiu?

Aquest títol pot resultar cridaner. Com un problema veïnal pot ser positiu? 

Què hi ha de positiu en el fet que algú tinga la música alta a les dotze de 

la nit o aparque en la meua plaça de garatge?

Però el con'icte no és ni positiu ni negatiu. Dependrà de la nostra 

forma d’enfrontar-lo i de la solució que li hàgem donat que el percebem 

d’una manera o d’una altra.

Si vivim 

el con�icte amb 

malestar, intentem 

posar-li solució perquè no 

es faça crònic i done lloc 

a nous con�ictes

FACTORS POSITIUS FACTORS NEGATIUS

Produeix un canvi en la relació entre dues parts
Crea actituds negatives cap als altres i de defensa en 

nosaltres mateixos

Facilita la comunicació sincera entre les parts Pot bloquejar la comunicació

Permet practicar la resolució de problemes S'intenta solucionar mitjançant la força o l'autoritat

Ajuda a reforçar la nostra identitat Produeix judicis anticipats

Col·labora a reconéixer els interessos i les 

necessitats de l'altra persona

Augmenta la nostra activació ,siològica (estrés, ansietat, 

por…)

Pot evitar con'ictes majors Pot donar peu a nous con'ictes

Aclareix problemes anteriors Genera un mal ambient

De%nició de con�icte

El con'icte en si és natural i es presenta en tots els tipus de relacions (familiars, 

laborals, veïnals, etc.)

Hi ha moltes de,nicions de con'icte, però, bàsicament, els con'ictes 

són situacions en què dues o més persones entren en oposició o en 

desacord a causa de la diferència entre els seus interessos, necessitats, 

desitjos o valors.

Habitualment concebem el con'icte com una cosa negativa i utilitzem 

termes com ara: baralla, tensió, malestar, disputa, etc. per a de,nir-lo.

Hi ha diferents maneres d’entendre un con'icte, però el que està cada 

vegada més clar és el fet que els con'ictes en si mateixos no són positius  

ni negatius. Tot depén de la nostra forma de respondre-hi. 

 

El 

con�icte pot 

tindre molts noms: 

problema, diferència 

de postures, 

discrepància…
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Tots els 

con�ictes tenen 

un cicle predicible. 

Conéixer les seues 

fases pot ajudar-nos a 

modi�car-lo 

Fases del con�icte

Tots els con!ictes passen per unes etapes. Si un con!icte veïnal pot ser positiu en lloc de negatiu, potser 

conéixer les fases per les quals transcorre ens ajude a identi$car com i quan podríem començar a canviar-lo.

Qualsevol con!icte o problemàtica veïnal en què ens emboliquem tindrà un cicle predicible que s’alimenta 

segons com responguem les parts implicades. 

Els con!ictes presenten la següent estructura i les seues fases variaran segons el tipus, la intensitat i la forma 

en què ens hi enfrontem:

Formació (con�icte latent): actituds i creences prèvies o interessos contraposats que hi ha abans.

Sorgiment (con�icte manifest): apareix el desencadenant i la comunicació es fa ine$caç. 

Escalada: es fan publiques les postures de desacord i les diferències d’opinió. La conducta de l’altre 

es percep com amenaçadora.

Crisi: les postures es radicalitzen i no volem cedir.

Desescalada: les posicions es relaxen. Apareix la disposició d’escoltar per ambdues parts.

Maduració i transformació: el con!icte es resol. Negociació i reconciliació de les parts..
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Estils d’afrontament del con�icte

Les persones ens comportem davant de con!ictes semblants  

de forma diferent, enfrontant els nostres problemes a partir d’un 

patró o estil que ens caracteritza.

Quan tenim un problema veïnal, afrontarem el problema i la 

seua posterior gestió o intent de solució d’una manera o 

d’una altra depenent de: 

La nostra forma de ser.

Les nostres experiències anteriors.

El tipus de con!icte.

El que sentim o pensem sobre el con!icte.

El que sentim o pensem sobre l’altra part.

Encara que un estil sol ser el dominant al llarg del temps, les persones som capaces de variar l’estil del nostre 

comportament a mesura que un con!icte es desenvolupa, emprant comportaments situacionals.

 

La  mediació 

comunitària intenta 

promoure espais on la 

comunicació entre les parts es 

restablisca i on es produïsquen 

accions que aconseguisquen portar 

el con�icte a les etapes de diàleg 

i transformació.

Ara que ja conec les fases del con�icte, per què és important conéixer aquest cicle? De 

què em serveix?

Ser conscient de les fases d’un con!icte i del moment en què està pot ser útil per a comprendre que tant les 

reaccions pròpies com les de l’altra part són naturals en aqueixa etapa del con!icte. Conéixer açò pot ajudar-

nos a “separar” aquesta reacció del contingut del con!icte, sabent a més que algunes accions provocaran que 

el con!icte “s’intensi+que” o empitjore (fase d’escalada) i que unes altres faran que el con!icte entre en la fase 

de desescalada i arribe a la seua conclusió.

EL QUE AJUDA EL QUE NO AJUDA

 

No percebre el con!icte com una amenaça

 

Sentir-nos amenaçats per la conducta de l’altra part

Que hi haja una tercera persona neutral que facilite 

la comunicació sincera entre les parts

Fer intervindre i posicionar-se unes altres persones 

alienes al con!icte (altres veïns/es, familiars, etc.)

Que les dues parts tinguem interés o necessitat de 

mantindre la relació

Que no es tinga interés o necessitat de mantindre la 

relació amb l’altra part

Reconéixer i acceptar les necessitats pròpies i les de 

l'altra part

No reconéixer les necessitats pròpies i les de l’altra part

Que les parts parlem directament entre nosaltres 

de forma sincera i respectuosa. Poder expressar 

directament necessitats i emocions

Que la comunicació siga inexistent o estiga bloquejada
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Tot seguit mostrem els estils d’afrontament habituals: 

ESTIL CARACTERITZAT PER

COMPETITIU
JO GUANYE/

TU PERDS

Es manté una posició ferma per a aconseguir els objectius 

propis sobre els de l’altra persona.  

El resultat és més important que la relació.

S’utilitza l’autoritat o la força per a aconseguir que 
prevalga la postura pròpia.
No se cedeix %ns que hi haja un guanyador i un perdedor.  
 

EVITATIU
JO PERD/

TU PERDS

La persona ignora el con&icte o se n’aparta.
No es tenen en compte els interessos propis, ni els de 
l’altra persona.
Es creu que els perjudicis d’enfrontar 
el con&icte són superiors als bene%cis. 

ACOMODATIU
JO PERD/

TU GUANYES

S’anteposen els interessos de les altres persones.
S’acomoda el comportament propi per a satisfer els 
objectius de l’altra part cedint a les seues peticions.
La relació amb l’altra persona és més important que el 
resultat.
És una altra forma d’evitar el con&icte. 

NEGOCIADOR/

COMPROMIS

JO CEDISC/

TU CEDEIXES

S’intenta negociar i trobar una solució que ambdues 
parts accepten.
La persona cedeix si l’altra part també ho fa.
S’aconsegueixen parcialment les necessitats. 

JO GUANYE/

TU GUANYES

Es tenen en compte els interessos propis i els de l’altra 
part.
Hi ha compromís a % de trobar una alternativa que 
satisfaça les necessitats pròpies i les de l’altra persona.
Es considera el con&icte com una part natural de les 
relacions.
En aquest estil, són importants tant el resultat com la 
relació amb l’altra persona.



CONFLICTE VEÏNAL
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Con�ictes veïnals més usuals

Els con�ictes que apareixen amb més freqüència són: sorolls 
molestos, morositat, �ltracions, goteres, problemes elèctrics 
i problemes amb mascotes*.

Uns altres con�ictes freqüents són: incompliments d’acords 
en reunions de comunitat, autoritzacions per a reformes 
en la comunitat, baralles en llocs comuns, desatendre la 
neteja, l’ús indegut de pàrquings o llocs comuns i, �ns i tot, 

blocking (o assetjament veïnal).

 

 

 

 

* Font: Cabrera, V., Antón, M.A. (2014). “Características del con�icto vecinal en la ciutat de Elche y variables psicosociales asociadas: Un estudio 

cuantitativo. Informe de con�icto vecinal y convivencia ciudadana”.

 

Un 66% de 

ciutadans/es té un 

con�icte veïnal.

El 50% percep la seua 

comunitat veïnal com 

a con�ictiva
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El con�icte veïnal

Els veïns/Les veïnes són protagonistes de les nostres vides. Hi vivim a poca distància durant molts anys. I de 

vegades les relacions no són fàcils. A vegades, l’expressió de costums, interessos, hàbits i estils de vida produeix 

problemes inevitables i -al contrari que en uns altres àmbits de la nostra vida, on ens allunyem o prenem 

distància- en aquesta ocasió hem de romandre al costat de l’altra part amb què estem enfrontats/des.

En el cas del con�icte veïnal, aquest sorgeix en l’àmbit més immediat i íntim de la persona, en el lloc on passem 

més temps i al qual atribuïm un signi�cat especial, cosa que s’uneix al concepte de propietat domèstica o 

privada.

El con�icte, com que és inevitable, apareix en tota mena de �nques, independentment del tipus d’habitatges 

(ex.:urbanitzacions, blocs d’habitatges), del nombre de veïns/es i de la zona o barri de la ciutat.

Algunes dades sobre el con�icte veïnal i de proximitat:

Dos de cada tres veïns/es tenen algun con�icte de proximitat veïnal (66%)

Dels quals, un 5% en té més de 3 anualment.

Generalment, solen ser problemes entre dos veïns/es, però un de cada deu con�ictes sol englobar 

tota la comunitat.

Més del 50% de veïns/es perceben problemàtica en la seua comunitat veïnal en diferents graus.

El 8,1% percep tensió generalitzada en la seua escala o comunitat.

El 44% dels problemes sol donar-se amb el veïnat contigu.

Un terç dels problemes involucra diversos veïns/es de la comunitat.

Més del 50% de veïns/es consideren que els con�ictes estan contínuament oberts, originant problemes 
 

 

 

 

* Font: Cabrera, V., Antón, M.A. (2014). “Características del con�icto vecinal en la ciutat de Elchey variables psicosociales asociadas: Un estudio 

cuantitativo. Informe de con�icto vecinal y convivencia ciudadana”.
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Veïns contigus
44%

Un altres veïns de la 
mateixa comunitat

30%

Persones alienes a la 
meua comunitat

26%

¿AMB QUI SOLEN OCÓRRER ELS CONFLICTES?
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Gens problemàtica
48%

Només un veí
23%

Un focus de veïns
21%

Hi ha molta tensió de 
forma generalitzada

8%

PERCEPCIÓ DE LA PROBLEMÁTICA A LA COMUNITAT VEÏNAL
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Quan tinc un con�icte veïnal?

Bàsicament, podríem dir que es té un con$icte veïnal quan una situació amb un o més veïns/es es 

percep con�ictiva, quan “ens activa” 'siològicament (fent-nos sentir malament, amb tensió, estrés, 

enuig o impotència) i quan aquesta situació es manté en el temps.

Entre altres molts casos, les persones podem percebre que una acció d’un veí/veïna o la nostra 

reacció a aquesta pot produir desigualtat, comportaments inadequats o intranquil·litat.

Unes altres vegades, els con$ictes veïnals es produeixen per valors o costums diferents, quan es 

percep que la nostra territorialitat es veu amenaçada, quan es defrauden expectatives o normes 

implícites de comportament o quan la Llei de Propietat Horitzontal i/o les normatives de la comunitat 

veïnal es vulneren.

 

Segons el 

tipus de problema 

amb què ens trobem i la 

forma d’actuar pròpia i 

del nostre veïnat, trobar 

una solució pot ser més 

o menys difícil.

 

No es tracta 

tant de previndre 

el con�icte, sinó de 

saber assumir la nostra 

responsabilitat i enfrontar-

nos-hi amb recursos 

su&cients.

22

Convivéncia 
(problemes, baralles, etc.)

Normatives, permisos, incompli
ments

Sorolls molestos

Morositat

Problemes 
eléctrics i 
goteres

Ús indegut d'espais 
comuns, párquing, etc

Autoritzacions comunitat per a 
reformes

Mascotes i animals

Obres i 
reformes

Olor i fems

Desatenció habitatges

CONFLICTES VEÏNALS MÉS USUALS
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Quines conseqüències té?

Les conseqüències d’un problema veïnal són emocionals, econòmiques, relacionals i, %ns i tot, jurídiques. 
Entre les més comunament ressenyades hi ha: 

Discussions i/o baralles amb veïns/es.

Deteriorament de l’edi%ci.

Pèrdues monetàries.

Problemes amb la meua família a causa de la tensió.

Estrés prolongat.

Ruptura total de relacions amb els meus veïns/es.

Denúncia policial.

Haver patit ansietat i/o depressió com a conseqüència directa del con+icte.

Haver-se agreujat alguna malaltia com a conseqüència directa del con+icte.

Quant als sentiments o reaccions emocionals negatives, les persones senten: impotència, frustració, ràbia, 

indefensió-desprotecció i, %ns i tot, por. *

* Font: Cabrera, V., Antón, M.A. (2014). “Características del con+icto vecinal en la ciutat de Elche y variables psicosociales asociadas: Un estudio 

cuantitativo. Informe de con+icto vecinal y convivencia ciudadana”.
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Principis de la mediació

Voluntarietat: les parts entren a mediació voluntàriament i poden abandonar-la en qualsevol punt 
del procés, sense conseqüències per a elles. Es pretén que els acords sorgisquen de la llibertat i 
voluntarietat de les parts.

Con!dencialitat: el procés només és conegut per les parts i, tant elles com la persona mediadora, 
guardaran la privacitat d’allò que s’ha tractat en les sessions.

Neutralitat: la persona mediadora serà neutral davant de les propostes i els possibles acords de les 
parts.

Imparcialitat:  la persona mediadora serà imparcial respecte a les parts, no realitzarà judicis de valor 
i legitimarà les postures d’ambdues parts.

Flexibilitat: es respectaran els ritmes de les parts. 

Avantatges de la mediació. Per què hauria de considerar la mediació davant d’uns altres 

recursos?

És un procés voluntari.

Les parts busquem la nostra pròpia solució, per la qual cosa augmenta la nostra responsabilitat i el 
control sobre el procés. Per això, els acords són més duradors.

Millorem la comunicació i l’enteniment mutu.

A més, disminueix l’hostilitat entre les parts.

Es busca un acord que satisfaça a ambdues parts. Les dues parts guanyem.

És un procés ràpid. Un procés de mediació sol ser de mitjana cinc vegades més ràpid que la via judicial.

Descarrega els tribunals, ja que molts casos se solucionen sense necessitat de litigi. 

La mediació és *exible en temps i forma, i els acords s’adapten a les necessitats de les persones. 
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Què és la mediació? En què pot ajudar-me?

La mediació és un procés alternatiu de gestió positiva del con*icte. Mitjançant la mediació, i de forma directa, 
dues parts involucrades en una disputa, hi busquen solucions a través del diàleg.

Habitualment, creiem que tindre la raó o competir per a tindre-la és la forma 
de solucionar els nostres problemes, +ns i tot a costa del nostre propi 
bene+ci. Que l’altra part no guanye pot resultar prou per a nosaltres. 
No obstant això, aquesta creença, a més de no solucionar els nostres 
problemes, comporta molta despesa de temps i energia

La mediació pretén, a través de la intervenció d’una tercera 
persona neutral i imparcial, reordenar la comunicació entre les 
parts, construint ponts i promovent entre elles la capacitat de 
consensuar les seues pròpies solucions. Mitjançant el procés de 
mediació es crea un espai de comunicació on les parts implicades, 
a més, aconsegueixen una millor convivència en la seua comunitat. 

La mediació entén el con*icte com una oportunitat per al canvi. Per això pretén:

Crear un espai de comunicació real i e+caç que facilite la comunicació entre les parts enfrontades.

Que en aquest espai les parts redescobrisquen les seues capacitats per a afrontar els con*ictes.

Que el resultat de la mediació siga un aprenentatge, per part de les parts, de les interaccions 
necessàries per a poder aconseguir un acord.

Facilitar una nova relació a les parts.

Augmentar el respecte i la con+ança entre elles.

La 

mediació és un 

procés alternatiu 

de gestió positiva de 

con$ictes



Qui hi intervé? El paper de les parts

En el procés de mediació intervenen les parts en con�icte i la persona mediadora. El paper de les parts en 

aquest procés és molt important i s’espera de nosaltres que:

Participem de forma col·laborativa.
Acceptem i respectem les normes del procés.

Aconseguim durant la mediació separar el problema de la persona.

Ens impliquem en la generació d’opcions i alternatives per a solucionar la nostra situació.

El paper de la persona mediadora

La funció essencial de la persona mediadora consisteix a ajudar, assistir i facilitar a les parts implicades en un 
con�icte el procés i els seus objectius. Unes altres funcions són:

Legitimar les parts.

Reduir la tensió que pot haver-hi pels enfrontaments anteriors entre les parts i gestionar les emocions 

que sorgisquen durant el procés.

Facilitar la comunicació.

Propiciar la formulació de propostes positives i d’acords, com a part del procés o com la seua 

culminació.

Escoltar per a promoure la re�exió de les persones sotmeses a pressions i con�ictes.

Generar con!ança en les solucions proposades per les parts.

Derivar els casos cap a uns altres professionals quan la mediació resulte ine!caç.

Ser imparcials i neutrals.
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MEDIACIÓ NEGOCIACIÓ CONCILIACIÓ ARBITRATGE JUDICI

Sistema formal - - - √ √

Procés públic - - - - √

Adversarial - - - √ √

Voluntari √ √ √ - -

Intervenció d’una tercera 
persona? √ - √ √ √

Les parts transfereixen 
el poder a la tercera 
persona?

- - √ √ √

La tercera persona 
proposa acords? - - √ √ -

Les parts decideixen 
l’acord? √ √ √ - -

Compromís de les parts 
amb l’acord aconseguit √ √ √ - -

Procés con!dencial √ √ √ √ -

Procés ràpid? √ √ - √ -

Baix cost econòmic √ √ - - -
Les parts conserven el 
control? √ √ - - -

Capacita les parts? √ - - - -

Guanyen les dues parts? √ √ - - -

Millora la comunicació 
entre les parts √ √ - - -

Preventiu √ √ - - -
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Les sessions 

de mediació poden 

ser individuals (amb 

cadascuna de les parts) 

o conjuntes (amb 

ambdues parts)
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PREMEDIACIÓ

 

CONEIXEMENT DEL RELAT INICIAL DE LES PARTS

 
 
 

ACLARIMENT D’INTERESOS I NECESSITATS

 

PROPOSAR IDEES I SOLUCIONS

 
 
 

RECAPITULACIÓ I ACUERD FINAL
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Quin és el protocol i el procés de mediació?

 

El procediment de mediació podrà començar: 

De comú acord entre les parts. 

Per una de les parts, invitant l’altra a participar en el procés de mediació.

Les fases bàsiques en què s’estructura el procés de mediació són:

Premediació: fase anterior a la mediació en què es creen les condicions que faciliten l’accés a la 
mediació. En aquesta fase es determina si la mediació és apropiada per al cas i es realitzen sessions 
informatives amb les parts, on s’arreplega la informació inicial necessària, es formalitza un compromís 
de començar la mediació, s’informa de les característiques del procés, s’informa sobre la voluntarietat 
i es donen a conéixer les possibilitats i els límits de la mediació.

Coneixement del relat inicial de les parts: arreplega i síntesi de la informació. Les parts exposen 
i comparteixen les versions del con%icte i expressen els sentiments sobre com els afecta.

Aclariment d’interessos i necessitats: en aquesta fase es reformula el con%icte, es consensuen 
els temes més importants per a les parts, així com les seues necessitats. La persona mediadora crearà 
una agenda amb tots els punts aportats per les parts i aquestes decidiran l’ordre que s’ha de seguir 
en la seua anàlisi, discussió i negociació.

Proposar idees i solucions: la persona mediadora facilita la comunicació i les parts plantegen 
alternatives i possibles solucions. Les parts avaluen les alternatives i formulen acords sobre els diversos 
punts en discussió.

Recapitulació i acord !nal: la persona mediadora agrupa els acords parcials o el &nal i redacta 
l’acord, que ha de ser acceptat en els seus termes i &rmat per les parts.



Què són les OVAC (O�cines Veïnals d’Atenció al Con�icte)?

Si tens algun con�icte de convivència veïnal també pots anar a qualsevol OVAC i exposar el teu cas.

Les OVAC són recursos allotjats en les associacions veïnals de la nostra ciutat.

A les OVAC, les persones voluntàries -veïns/es com nosaltres- t’informaran i orientaran sobre els diferents 
recursos que hi ha, entre ells la mediació comunitària, per a solucionar els con�ictes veïnals que pugues 
plantejar. 

Caldrà ajustar-s’hi de forma con!dencial i gratuïta.

 

Avantatges 

de la mediació 

comunitària:

-Garanteix i respecta la voluntarietat 

de les parts, tant en l’acceptació com en la 
continuïtat del procés.

-Utilitza els recursos de què disposa la 

comunitat, de manera que s’aproxime a 
acords reals i possibles.

-Millora la convivència veïnal.
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Com convenç el meu veí o veïna per a acudir a mediació? 

Què he de fer? Abans de considerar la mediació, poden intentar-se alguns camins:

Intentar el diàleg amb l’altra part.

Acceptar el nostre propi malestar i el de l’altra part.

Escoltar la postura de l’altre.

Parlar-li del procés de mediació i la possibilitat de participar-hi.

Tindre en compte el nostre administrador de !nques. Comunicar-li el problema.

Evitar els judicis sobre els altres.

Considerar la policia o la denúncia com a últim recurs.

I si no vol escoltar-me?

Acudir a un centre de mediació.

Sol·licitar la mediació amb l’altra part. 

Pot resultar convenient dialogar abans amb l’altra part, però si açò no és possible per qualsevol causa, 

el Equip de Mediació ho farà en el teu lloc. Els professionals del centre es posen en contacte amb 

l’altra part i la inviten a una sessió informativa.
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Pot mediar-se en tot tipus de con�ictes? Quins poden mediar-se i quins no?

 

Es podrà mediar en casos com els següents:

-Sorolls, olors, brutícia i fem.

-Utilització d’espais públics.

-Utilització indeguda d’espais comuns.

-Desatenció en els habitatges.

-Problemes de convivència.

-Problemes elèctrics i goteres.

-Obres i reformes. Autoritzacions de la comunitat.

- Morositat.

-Mascotes i animals.

- Dins de associacions veïnals quan apareguin con)ictes entre els seus membres

- Possibles desavinences entre diferents associacions

- Etc.

No es podrà mediar en aquells casos en què:

-L’ajuntament siga una de les parts.

-Quan hi haja un delicte

A on adreçar-me?

 
A la nostra ciutat, pots anar a:

 Educare Social. Mediació Comunitària i Familiar.

Adreça electrònica: info@educaresocial.org

www.educaresocial.org

Telèfon: 691.022.781

 Regidoria de Participació i Associacionisme

Ajuntament d’Elx

Adreça electrònica: paticipacio@elx.es

www.elx.es

Telèfon: 966 65 82 80

I a qualsevol de les OVAC (O;cines Veïnals d'Atenció al Con)icte)

OVAC Federación de Asociaciones de Vecinos Dama d’Elx

Centre Social d’Altabix. C/Bernabé del Campo Latorre, 26

Adreça electrònica: federacionvecinoselche@yahoo.es

Telèfon:678589863
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OVAC AAVV Barrio Obrero de Altabix

Centre Social d’Altabix. C/Bernabé del Campo Latorre, 26

Adreça electrònica: avvaltabix@yahoo.es

Telèfon: 966 58 00 00. Extensiò 3025

OVAC AAVV 1ºDe Mayo-CarrúsElx

Avenida Ausiàs March, 67-Baix

Adreça electrònica: carrusdigital@gmail.com

Telèfon: 696 36 49 93

OVAC AAVV Toscar y Calles Adyacentes

Centre social de Carrús. C/Antonio Brotons Pastor, 72

Adreça electrònica: asociacionvecinostoscar@yahoo.es

Telèfon: 966 65 81 15

OVAC AAVV Raval

Centre Social del Raval. C/Boix y Rosario, 2.

Adreça electrònica: avvraval.elx@gmail.com

Telèfon: 966 65 82 33

OVAC AAVV Altabix Universidad

C/Alberti Asencio González, 89-Local

Adreça electrònica: info@educaresocial.org

Telèfon: 691 02 27 81
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