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PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI: ANÀLISI DE LA
INFLUÈNCIA DE LA MEDIACIÓ EN EL
SISTEMA JUDICIAL ESPANYOL

26 de
gener

El 26 de gener es va presentar a l'Institut d'Investigació en Polítiques Públiques de Benestar de
la Universitat de València (POLIBENESTAR) un estudi analític sobre la influència de la mediació
en el sistema judicial espanyol des de l'òptica de la mediació policial en assumptes derivats pels
jutjats de Vila-real.
L'estudi es va realitzar amb la finalitat d'oferir una nova perspectiva de la influència de la
mediació com a alternativa a la via judicial
per a la resolució de conflictes. Per a això,
es van plantejar una sèrie d'hipòtesis i
plantejaments sobre la base dels quals
poder

obtenir

conclusions

vàlides

i

replicables, que serviren de base per a
reflexionar sobre la conveniència de
l'aplicació
mediadors,

extensiva
tant

en

dels
la

sistemes
fase

de

judicialització, com en l'alternativa anterior a iniciar la via judicial convencional per a la resolució
de conflictes.

1

INICI DE LA I EDICIÓ DEL CURS D’EXPERT
UNIVERSITARI EN MEDIACIÓ POLICIAL

1 de
febrer

El dia 1 de febrer va començar la primera edició del curs d'Expert universitari en mediació
policial. Es tracta d'un postgrau propi de la Universitat Jaume I coorganitzat per la mateixa
universitat, l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE) i l'Escola de Formació
de la Policia Local de Vila-real (EFOPOL).
El curs, dirigit per Andrea Planchadell, directora
de la Càtedra de Mediació Policial Ciutat de Vilareal de la Universitat Jaume I, es caracteritza per
tenir

un

enfocament

interdisciplinari

i

multidisciplinari, i compta amb la participació tant
de professorat universitari com d'experts en els
àmbits de la psicologia, la pedagogia, el dret i de
les forces i cossos de seguretat.
El curs d'Expert en mediació policial està pensat
no solament per a membres de les forces i cossos de seguretat, sinó per a tots aquells
estudiants i professionals que desitgen aprofundir en el coneixement i en les tècniques de la
mediació. El postgrau s'ha configurat en una modalitat semipresencial en la qual es combina la
docència en línia i la docència presencial, amb un total de 20 crèdits ECTS.
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Del 21
al 23 de
març

III CONGRÉS IBEROAMERICÀ
DE MEDIACIÓ POLICIAL

Durant els dies 21, 22 i 23 de març, la ciutat de Vila-real es va transformar en un fòrum
internacional de debat sobre la mediació policial amb motiu de la celebració de la tercera edició
del Congrés Iberoamericà de Mediació
Policial en el marc de la seguretat pública.
L'esdeveniment, organitzat per
l'Ajuntament de Vila-real en col·laboració
amb la Càtedra de Mediació Policial Ciutat
de Vila-real de la Universitat Jaume I, es va
desenvolupar al Centre de Congressos i
Convencions El Molí, situat al paratge
natural del Termet.
El Congrés, amb prop de 50 ponents i experts de solvència internacional, va oferir una nova
oportunitat per a continuar reflexionant, compartint experiències i construint aquesta altra
forma de fer policia que ha convertit Vila-real en referent després dels 14 anys treballant per
una policia per a la pau.
Després de l'excel·lent acolliment de la ponència
impartida el primer dia pel prestigiós criminòleg valencià
Vicente Garrido, la segona jornada de l'esdeveniment va
tenir com a protagonistes representants de diferents
cossos de seguretat. Així, la primera de les cites va ser una
taula redona moderada per la tècnica superior
d'investigació de la Càtedra, Helena Pérez, en la qual s'ha
debatut sobre la forma d'implementar en l'organigrama
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policial d'un municipi una unitat de mediació i en la qual han pres part activa responsables de la
Policia Local de Segorbe, Móstoles, Alcobendas, Puente Genil, Ondara, Torrevieja,
Torredembarra, Torrent, Onda, Sagunt, Nules i Vila-real.
Seguidament, membres dels Mossos d'Esquadra han compartit amb els assistents la seua
experiència amb la mediació policial aplicada al control de masses.
Durant el Congrés, la directora de la Càtedra de Mediació Policial Ciutat de Vila-real de la
Universitat Jaume I, Andrea Planchadell, va lliurar el III Premi Josep Redorta al guanyador, el cap
de la Policia Local de Sabadell, Joan Jordán.
L'agenda es va completar amb la participació del reconegut professor estatunidenc Jean Paul
Lederach, amb la conferència «Transformació comunitària i construcció de pau des de l'actuació
ètica dels cossos policials», amb la intervenció del catedràtic i conferenciant Ramón Alzate, i
amb la participació de l'experta argentina en mediació, conciliació i resiliència, Graciela
Curuchelar.

4

5

12
d‘abril

PROJECTE DE MEDIACIÓ POLICIAL
CATALOGAT COM GOOD PER L’ONU

El projecte de mediació policial de la Policia de Vila-real va ser seleccionat en el concurs de
Bones Pràctiques patrocinat i administrat per Dubai en cooperació amb ONU-Hàbitat el 2016, i
va obtenir la qualificació de good.
Les bones pràctiques són contribucions excel·lents destinades a millorar les condicions de vida
en ciutats i comunitats de tot el món. Les Nacions Unides i la comunitat internacional les
defineixen, en general, com a iniciatives exitoses que tenen un impacte palpable i tangible en la
millora de la qualitat de vida de les persones i que són, alhora, el resultat d'un treball conjunt
efectiu entre els sectors públics, privats i cívics de la societat. També es consideren bones
pràctiques per ser iniciatives sostenibles socialment, culturalment, econòmicament i
ambientalment.
Un comité internacional i independent d'experts tècnics (Comité Consultiu Tècnic) identifica les
bones i millors pràctiques i prepara una llista que es presenta a un Jurat internacional que
selecciona els guanyadors del premi.
El projecte catalogat com good va ser presentat per la Policia Local de Vila-real, en col·laboració
amb la Càtedra de Mediació Policial Ciutat de Vila-real de la Universitat Jaume I. L'objectiu del
projecte de Mediació policial era establir una policia nova, més psicològica, social i flexible per a
garantir la percepció de seguretat entre els ciutadans, i així, fer-la visible com una institució de
la pau social, garant dels drets i llibertats. Amb aquest projecte es pretenia promoure la
coexistència dels ciutadans i establir relacions harmonioses basades en l'acceptació del
pluralisme i la diversitat social per mitjà del diàleg com una forma de gestió i resolució de
conflictes.
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12
d’abril

ESTUDIANTAT DEL GRAU EN DRET CONEIX
LA MEDIACIÓ POLICIAL DE VILA-REAL

El dia 12 d’abril, l’alumnat de primer curs del grau en Dret va poder conéixer el projecte de
mediació policial que es desenvolupa a l’Ajuntament de Vila-real.
La inspectora de la Policia Local de Vila-real, Rosa Ana Gallardo, va donar a conéixer els detalls
del projecte en l’assignatura Conflicte, Negociació i Mediació, impartida per Javier Julve,
professor del Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia.
Rosa Ana Gallardo va explicar a
l'alumnat

les

premisses

i

els

fonaments d'aquest projecte pioner a
l'Estat espanyol i que compta amb
reconeixement

internacional,

sobretot, a països com Colòmbia i
Panamà.
La inspectora Gallardo, subdirectora
de la Càtedra de Mediació Policial Ciutat de Vila-real de la Universitat Jaume I, va destacar la
importància de la creació d'aquesta càtedra per a atorgar una major consistència a la mediació
policial i fomentar la formació en mediació dels policies en un marc universitari.
Per a l’alumnat del grau en Dret, aquesta experiència va ser molt satisfactòria, ja que els va
permetre conéixer de primera mà un projecte en el qual s'apliquen les directrius i premisses que
van estudiar al llarg del semestre en l'assignatura Conflicte, Negociació i Mediació.
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JORNADA DE TREBALL SOBRE LA
MEDIACIÓ POLICIAL A MAJADAHONDA

13
d’abril

El 13 d’abril, el suboficial en cap de la Policia Local de Majadahonda, José M. Calvo Hervás, va
convocar unes jornades de treball a les quals es va convidar professionals experts de la mediació
policial.
En aquestes jornades van participar l'intendent Ramón Martínez i la inspectora Rosa Ana
Gallardo de la Policia Local de Vila-real.
Les jornades van tenir com a objectiu principal orientar i fer veure quines són les noves
necessitats en mediació policial i com
enfocar-les de manera correcta. Per això, les
jornades

de

treball

es

van

dirigir,

principalment, a cossos de policia local que
comptaven amb unitat de mediació i també
a

aquells

que

estigueren

pensant

a

constituir-la i s'interessaven per conéixer
millor el treball i l’abast d'aquest servei.
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24
d’abril

I JORNADES DE MEDIACIÓ POLICIAL A
TORREVIEJA

La Càtedra de Mediació Policial, a través de la seua tècnica superior d’investigació, Helena
Pérez, va participar en les I Jornades de Mediació Policial a Torrevieja, en les quals es va
analitzar la mediació policial comuna «nou model policial per a la construcció de pau».
Les jornades van ser organitzades per l'Ajuntament de Torrevieja, concretament per l'agent
responsable de la Unitat de Mediació Policial, MariyaIlieva Orleshkova, que va ser alumna de
diversos cursos de mediació policial
organitzats per la Càtedra de Mediació
Policial.
Helena Pérez va intervenir en la taula redona
denominada «Mediació policial: perspectiva
jurídica i de les forces i cossos de seguretat»,
moderada pel comissari de la Policia Local
d'Alacant, Julio Calero. En la taula també van
participar Daniel Barrientos, magistrat jutge
del Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Torrevieja; Santiago Fernández, tinent comandant de la dotació
principal de la Guàrdia Civil de Torrevieja; i Pedro Javier Burrueco, oficial en cap de la Policia
Local de la Nucia.
La Policia Local de Vila-real també va
estar representada en les Jornades a
través de l'oficial Salvador Robles, que va
compartir amb els assistents la seua
experiència en la Unitat de Mediació
Policial, una unitat que ja fa 14 anys que
ofereix el seu servei.
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24 i 25
d’abril

CURS DE MEDIACIÓ POLICIAL
A EXTREMADURA

Per segon any consecutiu, l'Acadèmia de Seguretat Pública d'Extremadura (ASPEX) va comptar
amb la Policia Local de Vila-real per a impartir un curs de mediació policial als agents, oficials,
subinspectors i alguns caps d'aquesta comunitat.
Durant els dies 24 i 25 d'abril, aquest curs va donar l'oportunitat d'exposar el model de mediació
policial proposat des de Vila-real i va mostrar una nova policia, més psicològica i social, que es
coresponsabilitza amb la gestió dels conflictes de la comunitat, la intervenció en la qual té
efectes pacificadors.
Els temes tractats van ser el marc de la mediació policial, la teoria del conflicte, els aspectes
jurídics i l'operativitat del procés.
En aquesta ocasió, la part presencial va ser impartida pels oficials Adrián Hierro Batalla i
Gregorio Requena Pérez.
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L’UJI, L’AJUNTAMENT DE VILA-REAL I
L’IVASPE PROMOUEN LA MEDIACIÓ
POLICIAL

9 de
maig

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent; l'alcalde de Vila-real, José Benlloch, i el
director general de l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències, José María Ángel, han
signat un acord de col·laboració entre les tres institucions per a continuar promovent la
formació en mediació policial, un àmbit en el qual Vila-real és referència, de la mà de la Unitat
de Mediació Policial de la Policia Local i de la primera Càtedra de Mediació Policial Ciutat de
Vila-real de la Universitat Jaume I.
En l'acte també s'ha signat una actualització del conveni de la Càtedra de Mediació Policial.
El conveni signat entre les tres institucions esmentades, amb una vigència de dos anys
prorrogables,

ha

establit

la

col·laboració entre l'Ajuntament,
l'UJI

i

la

l'organització

Generalitat

per

d'almenys

a
dos

cursos de formació universitària –
un curs d'expert i un altre de
formació contínua- homologables
com a títols de l’IVASPE i impartits,
en la part presencial, a les
instal·lacions

de

l'Escola

de

Formació de la Policia Local de
Vila-real.
Benlloch, alcalde de Vila-real, ha assenyalat que «la nostra policia és un referent i un exemple
en l'aplicació de la mediació com a mètode per a la resolució de conflictes entre el veïnat des de
la creació de la primera Unitat de Mediació Policial de l'Estat, l'any 2004. Fa uns anys, vam fer
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un pas més i, amb la Universitat Jaume I, vam crear la primera Càtedra de Mediació Policial
Ciutat de Vila-real i vam incorporar l'impuls d'aquesta metodologia a la nostra aposta pel
coneixement com a model de creixement. Ens faltava la tercera pota, el reconeixement de la
Generalitat i de l’IVASPE, que s’hi afegeixen ara, per a continuar consolidant la nostra Escola de
Mediació amb l'objectiu de continuar formant més agents en la gestió del conflicte i de la pau».
En la mateixa línia, el rector de la Universitat Jaume I va destacar l'«aliança» entre l'UJI i
l'Ajuntament, que es materialitzà també amb la creació de la seu de la Plana a la ciutat. Climent
va valorar: «una de les característiques de les societats progressistes és tenir uns cossos de
seguretat preparats i formats democràticament; una policia cívica, al servei de la ciutadania. La
Càtedra de Mediació Policial en la qual col·laborem des de fa anys persegueix aquest objectiu:
fer una policia millor. Però necessitàvem l'ajuda de la Generalitat per a poder traslladar
l'experiència a tota la policia de
la Comunitat Valenciana i avui
tanquem aquest cercle».
Estendre la pràctica de la
mediació a altres cossos de
seguretat

amb

formació

homologada no va ser l'única
aportació de la Càtedra i la
Unitat de Mediació Policial a la
difusió d'aquesta metodologia
de

resolució

pacífica

de

conflictes. Ángel, per la seua part, va assenyalar: «les tècniques introduïdes en la Policia Local de
Vila-real són conegudes i avalades internacionalment i això ha fet possible que l'experiència de
Vila-real s'haja plasmat en la nova Llei de seguretat valenciana que, en un dels seus articles,
incorpora per primera vegada la mediació com una de les activitats de la Policia Local. Això ha
fet que siguem un punt de referència a l'Estat espanyol».
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Del 16 al
19 de
maig

JORNADA DE MEDIACIÓ POLICIAL A
CASTELLÓ

La directora i la subdirectora de la Càtedra de Mediació Policial, Andrea Planchadell i Rosa Ana
Gallardo, van participar en la Setmana de la Mediació a la Comunitat Valenciana, coordinada per
la Direcció General de Reformes
Democràtiques i Accés a la Justícia i la
Conselleria de Justícia, Administració
Pública, Reformes Democràtiques i
Llibertats Públiques de la Generalitat.
La

Jornada

Extrajudicial:
celebrada

Mediació
Altres

a

Intra

i

Perspectives,

Castelló,

va

ser

organitzada per la Unitat de Mediació
de Castelló (UMICAS) i l'Audiència Provincial de Castelló i va tenir lloc el 16 de maig a la sala
d'actes de la Ciutat de la Justícia.
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FINALITZACIÓ DE LA III EDICIÓ DEL CURS DE
FORMACIÓ CONTÍNUA EN MEDIACIÓ
POLICIAL

25 de
maig

El 25 de maig va tenir lloc la cloenda de la 3a edició del curs de formació contínua en Mediació
policial. El curs, organitzat conjuntament per la Càtedra de Mediació Policial Ciutat de Vila-real i
l'Oficina d'Estudis de la Universitat Jaume I,
l'Institut

Valencià

de

Seguretat

Pública

i

Emergències (IVASPE) i l'Escola de Formació de la
Policia Local de Vila-real (EFOPOL) va comptar
amb 100 hores de formació, de les quals 60 van
ser virtuals i 40 presencials.
L'alumnat, procedent de la Comunitat de Madrid,
Aragó, Catalunya i la Comunitat Valenciana, va
adquirir coneixements en diverses matèries com
ara la gestió de la diversitat, tècniques i eines
d'intervenció positiva en els conflictes, escoles o models de mediació, nocions jurídiques sobre
la mediació i l'acord de mediació, elaboració de projectes, etc. L'alumnat va participar, a més,
en jocs de rol que els van permetre posar en pràctica totes les tècniques i ferramentes apreses i
sentir l'experiència d'exercir com a mediadors policials.
La subdirectora i la tècnica de la Càtedra
de Mediació Policial, Rosa Ana Gallardo i
Helena Pérez, al costat del comissari en
cap de la Policia Local de Vila-real,
Domingo Adán, van fer el lliurament dels
diplomes i les insígnies corresponents.
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Del 4 al
8 de
juny

CURS INTENSIU DE MEDIACIÓ POLICIAL

Els dies 4, 5, 6, 7 i 8 de juny va tenir lloc la 6a edició del curs intensiu en Mediació policial
organitzat

per

la

Càtedra

de

Mediació Policial Ciutat de Vila-real
de l'UJI, l'Institut Valencià de
Seguretat Pública i Emergències
(IVASPE) i l'Escola de Formació de la
Policia Local de Vila-real (EFOPOL).
Aquest curs intensiu de 40 hores
presencials va permetre 53 policies
procedents de

tot el

territori

nacional adquirir els coneixements,
destreses i habilitats bàsics per a implementar i desenvolupar un projecte de mediació policial
en les seues respectives organitzacions a partir del model proposat per la Policia Local de Vilareal.
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Del 7 al
9 de
juny

PARTICIPACIÓ DE LA CÀTEDRA EN EL III
CONGRÉS INTERNACIONAL PER A L’ESTUDI
DE LA MEDIACIÓ I EL CONFLICTE

La tècnica superior d'investigació de la Càtedra de Mediació Policial, Helena Pérez, va participar
en el III Congrés Internacional per a l'Estudi de la Mediació i el Conflicte organitzat per la
Universitat de Vigo i la Conferència d'Universitats per a l'Estudi de la Mediació i el Conflicte
(CUEMYC), una xarxa que engloba més de 40 universitats, entre les quals hi ha la Universitat
Jaume I. El Congrés, celebrat a la ciutat de Pontevedra els dies 7, 8 i 9 de juny, es va convertir en
un fòrum per a la transferència i actualització del coneixement en l'estudi de la mediació, el
conflicte i la seua resolució, així com en un lloc de trobada i intercanvi multidisciplinari entre
professionals i acadèmics.
La comunicació d'Helena Pérez, integrada en el panell Noves metodologies de construcció de
consens, es va anomenar «Construir la cultura del acuerdo». Posteriorment, la comunicació es
va incloure en la publicació de la CUEMYC Construcción de paz a través de la mediación:
conocimientos y prácticas de una metodología.
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19

15 de
juny

PARTICIPACIÓ EN EUROPEAN FORUM FOR
RESTORATIVE JUSTICE

La directora de la Càtedra de Mediació Policial Ciutat de Vila-real de la Universitat Jaume I (UJI),
Andrea Planchandell, va participar en European Forum for Restorative Justice, celebrat a Tirana
el dia 15 de juny.
En aquest fòrum, Planchandell va presentar els resultats del projecte Mineco: La tutela
processal de les víctimes de violència de gènere.
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21 i 27
de juny

FINALITZACIÓ I CLOENDA DEL PRIMER
POSTGRAU D’EXPERT EN MEDIACIÓ
POLICIAL

El dia 21 de juny va finalitzar la primera edició del postgrau en Mediació policial, el curs d'Expert
universitari en mediació policial, i el dia 27 de juny se’n va celebrar la cloenda oficial, tant al
paranimf de l'UJI com a la prefectura de la Policia Local de Vila-real, on es va fer el lliurament de
les corresponents insígnies a aquells alumnes que han superat el curs i que són policies locals en
servei actiu.
El curs d'Expert en mediació policial va constar de 20 crèdits ECTS i les classes presencials van
tenir lloc a la prefectura de la Policia Local de Vila-real. Els alumnes que van superar les set
assignatures del curs van haver de presentar, a més, un treball de fi de curs i defensar-lo
públicament.
El curs va ser promogut i organitzat per la Universitat Jaume I i la Càtedra de Mediació Policial
Ciutat de Vila-real, l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE), i l'Escola de
Formació de la Policia Local de Vila-real (EFOPOL).
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1 de
setembre

VIDEOCONFERÈNCIA AMB MÈXIC SOBRE
MEDIACIÓ POLICIAL

La tècnica superior d'investigació de la Càtedra de Mediació Policial, Helena Pérez, i l'agent de la
Policia Local de Vila-real, Rafael Pedregosa, alumne de la 1a edició del curs d'Expert en mediació
policial, van realitzar una videoconferència amb Mèxic dirigida a 30 cadets aspirants a policies
estatals i municipals de l'Institut Estatal de Seguretat Pública d’Aguascalientes (Mèxic), dirigit
pel director general Manuel de Jesús Paredes González.
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De l’11 al 13
de
setembre

CURS D’ACTUALITZACIÓ DE MEDIACIÓ
POLICIAL I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Durant els dies 11, 12 i 13 de setembre la inspectora de la Policia Local de Vila-real, Rosa Ana
Gallardo, va impartir el curs d'actualització de Mediació policial i resolució de conflictes, el qual
va tenir una durada de 18 hores.
Aquest curs va tenir com a principal objectiu transmetre, ensenyar i actualitzar diferents
coneixements en relació amb la mediació policial. Així, el curs va permetre, tant als veterans de
la mediació com als nous policies mediadors, obtenir coneixements útils i necessaris per a poder
exercir el seu treball de manera correcta, legal i satisfactòria.
També es van analitzar, per part del grup d'agents mediadors, els canvis respecte als diferents
tràmits i documents administratius que engloba la mediació policial. En aquest aspecte, es va
informar els agents de les clàusules noves en relació amb la protecció de dades de la ciutadania,
de la inclusió i modificació de diferents actes d'acord, així com de la necessitat de crear una acta
per a garantir la confidencialitat dels lletrats que acudeixen al procediment.
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Del 12 al 14
de
setembre

VIDEOCONFERÈNCIA AMB PANAMÀ
SOBRE MEDIACIÓ POLICIAL

Els dies 12, 13 i 14 de setembre va tenir lloc el seminari nacional de Gestió d'expectatives per a
la construcció del model de policia comunitària de Panamà, organitzat per l'Oficina de Seguretat
Integral del Ministeri de Seguretat Pública de Panamà.
Aquest seminari va comptar amb la participació de la inspectora de la Policia Local de Vila-real,
Rosa Ana Gallardo, que a través de videoconferència, va impartir el taller denominat Mediació
policial: de la policia tradicional a la policia preventiva, proventiva, assistencial i de serveis; la
necessitat del canvi de paradigma.
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28 de
setembre

PARTICIPACIÓ EN EL 50é ANIVERSARI
DE LA POLICIA LOCAL D’ONDARA

La inspectora Rosa Ana Gallardo va representar la Policia Local de Vila-real en els actes de
celebració del 50é aniversari de la Policia Local d'Ondara (Alacant).
Rosa Ana Gallardo va participar tant en la mesa tècnica del dia 28 de setembre com en l'acte
institucional de reconeixement dels 50 anys de la policía local d’aquesta ciutat de la Marina Alta.
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1
d’octubre

CAMPANYA CONVIVÈNCIA A LES AULES

L'1 d'octubre va començar la 15a edició de la campanya Convivència a les aules, que van
desenvolupar el Departament d'Educació i la Policia Local per a estudiants de secundària dels
centres docents de Vila-real. La campanya arribarà a totes les aules de primer i tercer de l'ESO al
llarg de tot el curs 2018-2019.
El regidor d'Educació, Eduardo
Pérez, va assenyalar que «es
tracta d'un programa totalment
consolidat en el calendari escolar i
en el de la Policia i per a nosaltres
és molt important, ja que volem
inculcar valors com la tolerància,
la

solidaritat,

l'empatia,

la

compassió, la responsabilitat i la
lleialtat als nostres adolescents».
En

aquest

sentit,

Pérez

va

assegurar que «es tracta d'evitar i tractar problemes que sorgeixen en la vida quotidiana, però
que amb les noves tecnologies adquireixen un nivell diferent i passen de l'àmbit escolar a
l'exterior de les aules». Per aquest motiu, va afegir que «l'ajuda de la Policia Local per a
ensenyar-los a superar els conflictes entre iguals resulta fonamental i cal tenir en compte que
els alumnes els reben amb molt d'entusiasme».
Per la seua part, la inspectora de la Policia Local, Rosa Ana Gallardo, va indicar que «gràcies a
aquest projecte va nàixer la mediació policial, que tant èxits ens ha donat».
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3
d’octubre

PARTICIPACIÓ DE L’UJI EN LA I JORNADA
SOBRE MEDIACIÓ POLICIAL A LA
COMUNITAT DE MADRID

Un alumne procedent d’Alcobendas que va realitzar la primera edició del curs de formació
contínua en Mediació policial, organitzat per la
Càtedra, va promoure la creació d’una unitat de
mediació policial a la seua localitat. Poc després, va
sol·licitar la col·laboració de la Càtedra amb la
finalitat d'organitzar una acció formativa per als
membres de la plantilla. Després d'aquesta acció
formativa, al febrer de l'any 2017 es va crear la
Unitat de Mediació Policial d’Alcobendas. Tres
mesos més tard, al juny de 2017, es va signar un
conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I
i l'Ajuntament d’Alcobendas per a col·laborar amb la Càtedra en l'impuls de la mediació policial
a través d'activitats d'investigació, formació i promoció enfocades a millorar la convivència
ciutadana.
En aquest context, en la I Jornada sobre
Mediació Policial a la Comunitat de
Madrid, celebrada el dia 3 d'octubre i
organitzada

per

l'Ajuntament

d’Alcobendas, es va comptar amb la
participació de la Universitat Jaume I i
de la Càtedra. Així, tant la directora de
la Càtedra de Mediació Policial Ciutat de
Vila-real, Andrea Planchadell, com la
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vicerectora de Cultura i Relacions Institucionals de la Universitat Jaume I, Carmen Lázaro, van
ser convidades a formar part de la primera taula de debat, anomenada «La formació de
mediadors en l'àmbit de la Seguretat Pública».
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Del 15 al
19
d’octubre

CURS INTENSIU DE MEDIACIÓ POLICIAL

El dia 15 d'octubre va tenir lloc a Vila-real una nova edició del curs intensiu en Mediació policial,
organitzat per la Càtedra de Mediació Policial Ciutat de Vila-real de la Universitat Jaume I,
l'Institut Valencià de Seguretat Pública i
Emergències

(IVASPE)

i

l'Escola

de

Formació de la Policia Local de Vila-real
(EFOPOL).
Van ser 40 hores intenses de formació en
les quals es van abordar les matèries
bàsiques i necessàries per a poder iniciar
un projecte de mediació policial. La
directora de la Càtedra de Mediació
Policial, Andrea Planchadell; la regidora
de Seguretat Ciutadana i Mobilitat de
l'Ajuntament de Vila-real, Silvia Gómez; el comissari de la Policia Local de Vila-real, Domingo
Adán i la cap de formació de l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències, Ángeles
Navarro, van donar la benvinguda als 40 alumnes pertanyents a les forces i cossos de seguretat
de tot el territori nacional.
En finalitzar el curs, els alumnes
han rebut el diploma i la insígnia
que els acredita com a mediadors
policials formats a l'Escola de
Formació Policial de Vila-real.

29

EXPOSICIÓ DEL MODEL DE MEDIACIÓ DE
VILA-REAL A CASTELLA LA MANXA

22
d’octubre

El dia 22 d'octubre la inspectora Rosa Ana Gallardo va exposar l'experiència de mediació policial
de Vila-real en la Trobada de Caps i Comandaments de la Policia Local de Castella la Manxa, que
va tenir lloc a la Direcció General de Protecció Ciutadana de Toledo.
La proposta del nou model d'intervenció
policial amb efectes pacificadors, és a dir, la
mediació policial, i el model policial de Vilareal van ser acollits amb molt d'interés pels
comandaments policials que van assistir a la
trobada.
Aquesta

trobada

clausurada

pel

va

ser

director

inaugurada
de

i

Protecció

Ciutadana, Emilio Puig, i va comptar amb la
participació del jutge degà de Toledo, Juan
Ramón Brigidano, i el responsable de l'Escola
de Formació i Innovació de l'Administració Pública de la Regió de Múrcia, Pedro Navarro.
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6 i 7 de
novembre

PARTICIPACIÓ DE LA CÀTEDRA EN LES III
JORNADES DE MEDIACIÓ POLICIAL A
TORREDEMBARRA (TARRAGONA)

Els dies 6 i 7 de novembre van tenir lloc les III Jornades de
Mediació Policial celebrades a la localitat de Torredembarra
(Tarragona), en les quals va participar com a ponent la tècnica
superior d'investigació de la Càtedra de Mediació Policial, Helena
Pérez. Després de la seua ponència, denominada «La mediació
policial vista des de l'àmbit universitari», va participar en una
taula redona juntament amb els altres dos ponents del primer
matí de les jornades: l'advocat i doctor en Psicologia Social, Josep
Redorta, i el psicòleg i coach executiu, Pascual Benet.
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5 de
novembre

INICI DE LA II EDICIÓ DEL CURS
D’EXPERT EN MEDIACIÓ POLICIAL

El dia 5 de novembre va començar
la 2a edició del curs d'Expert
universitari en mediació policial,
coorganitzat

per

la

Universitat

Jaume I i la Càtedra de Mediació
Policial,

l'Institut

Valencià

de

Seguretat Pública i Emergències
(IVASPE) i l'Escola de Formació de la
Policia Local de Vila-real (EFOPOL).
Aquest curs es caracteritza per tenir un enfocament interdisciplinari i multidisciplinari, i va
comptar amb la participació tant de professorat universitari com d'experts dels àmbits de la
psicologia, el dret, la pedagogia i de les forces i cossos de seguretat.
El curs, dirigit no només a membres de les forces i cossos de seguretat, sinó a tots aquells
estudiants i professionals que desitgen aprofundir en el coneixement i en les tècniques de la
mediació, es va configurar en una modalitat semipresencial en la qual es va combinar la
docència en línia i la docència presencial que va representar una formació total equivalent a 20
crèdits ECTS.
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12 de
novembre

LA POLICIA LOCAL DE VILA-REAL
PRESENTA PANAMÀ

Vila-real va exportar la mediació policial com a model d'èxit per a millorar la convivència i
prevenir la criminalitat a Panamà. La inspectora Rosa Ana Gallardo va viatjar a Panamà per a
realitzar diverses conferències amb l'objectiu de millorar els coneixements i la formació dels
agents d'altres cossos de seguretat i també de tots aquells interessats a conéixer la matèria.
Així, el 12 de novembre, la inspectora Rosa Ana Gallardo va participar en la I Conferència de
Ciutadania i Policia: Confluència Necessària. L'esdeveniment va ser impulsat per la Universitat
de Panamà, l'Oficina de Seguretat Integral del Ministeri de Seguretat (OSEGI), a través del
projecte Secopa (Cooperació de tema de seguretat amb Panamà) i l'Institut Especialitzat de
Negociació, Conciliació, Mediació i Arbitratge (ICMAR).
A la trobada, hi van assistir funcionaris de diverses institucions del govern i unes 30 unitats de la
Policia Nacional del país, amb l'objectiu de millorar la seua formació en l'àmbit de la mediació
social i la justícia restaurativa. La inspectora Gallardo va impartir dues conferències i un curs de
40 hores a uns 200 cadets que es convertiran en oficials.
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17 de
novembre

BENLLOCH EXPORTA LA MEDIACIÓ
POLICIAL EN EL CONGRÉS DE
SEGURETAT A BENIDORM

El 17 de novembre, l'alcalde de Vila-real, José Benlloch, i el comissari en cap de la Policia Local,
Domingo Adán, van participar en el Congrés Valencià de Seguretat Local (la prevenció del segle
XXI),

celebrat a Alacant. Allí van explicar el model de mediació policial de Vila-real com a model

d'èxit per a millorar la convivència i prevenir la criminalitat.
En aquest Congrés d'abast autonòmic es van exposar les millors pràctiques de seguretat de la
Comunitat, entre les quals va destacar la mediació policial, iniciada de manera pionera a Vilareal el 2004. José Benlloch va assenyalar: «Vila-real ha sigut reconeguda com a capital mundial
de la mediació i això és molt més que una marca; és un reflex del nostre compromís pel diàleg i
la pau com a fórmula d'èxit per a la convivència, la prevenció i, en definitiva, la seguretat».
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21 de
novembre

PARTICIPACIÓ DE LA CÀTEDRA DE
L’UJI EN EL V CONGRÉS
INTERNACIONAL DE CIÈNCIA DE
POLICIA DE BOGOTÀ

La Càtedra de Mediació Policial Ciutat de Vila-real de la Universitat Jaume I i la Policia Local de
Vila-real van estar presents en el V Congrés Internacional de Ciència de Policia: un espai de
reflexió i participació per a una convivència millor, celebrat a Bogotà els dies 20, 21 i 22 de
novembre.
El Congrés, organitzat per la Policia Nacional de Colòmbia
a través de la seua Escola de Postgraus de Policia, tenia
l’objectiu de convocar diferents perspectives que
facilitaren la comprensió i promogueren la implementació
de pràctiques institucionals i socials a favor de la
convivència.
La Càtedra de Mediació Policial va estar representada per
la tècnica superior d'investigació, Helena Pérez, que, sota
l'eix temàtic de moralitat social, va parlar sobre mediació policial, universitat i transformacions
socials.
D’altra banda, i sota el mateix eix
temàtic, l'oficial Gregorio Requena
va representar la Policia Local de
Vila-real

amb

anomenada

una

«Mediació

ponència
policial

i

enfortiment dels deures i codis de
conducta

favorables

convivència».
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per

a

la

22 de
novembre

PARTIPACIÓ DE LA POLICIA LOCAL DE
VILA-REAL EN EL SEMINARI
CIUTADANIA I POLICIA: UN DIÀLEG
NECESSARI

El dia 22 de novembre es va celebrar a Barcelona el Seminari Ciutadania i Policia: un diàleg
necessari, en el qual va participar la inspectora de la Policia Local de Vila-real, Rosa Ana
Gallardo.
Aquest seminari va tenir com a objectiu aprofundir en els elements i en les estratègies
necessàries per a millorar el context en el qual les relacions entre la policia i la ciutadania es
duen a terme.
Per això, la inspectora hi va participar amb la conferència denominada «Mediació policial: una
proposta proactiva per a la seguretat».
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JORNADA TÈCNICA SOBRE MEDIACIÓ
POLICIAL A YECLA (MÚRCIA)

30 de
novembre

El dia 30 de novembre, la inspectora de la Policia Local de Vila-real, Rosa Ana Gallardo, va
participar com a ponent convidada en la
Jornada Tècnica sobre Mediació Policial,
que es va celebrar a Yecla (Múrcia). La
inspectora

va intervenir

en

aquestes

Jornades amb una ponència que va tenir
com a nom «La propuesta de un nuevo
modelo policial con efectos pacificadores».
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10 de
desembre

IV EDICIÓ DEL CURS DE FORMACIÓ
CONTÍNUA D’INICIACIÓ A LA
MEDIACIÓ POLICIAL

El 10 de desembre va començar la 4a edició del curs de formació contínua d'Iniciació a la
mediació policial de la Universitat Jaume I, organitzat per l'Oficina d'Estudis de l'UJI en
col·laboració amb la Càtedra de Mediació Policial, l'Institut Valencià de Seguretat Pública i
Emergències (IVASPE) i l'Escola de Formació de la Policia Local de Vila-real (EFOPOL).
Es tracta d'un curs de 100 hores de formació semipresencial, estructurat en quatre mòduls
teoricopràctics i un taller pràctic i presencial que tindrà lloc el mes de maig de 2019 com a
cloenda del curs i en el qual es realitzaran simulacions i roleplaying de sessions de mediació
policial.
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