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PRESENTACIÓ:
En l’àmbit informal, la Policia Local és percebuda pels ciutadans com l’operador social de referència, per la seua capacitat
de resposta i per la diversitat de recursos amb què està relacionada professionalment. En l’àmbit formal hi ha lleis, normes, disposicions, etc., que estableixen les seues responsabilitats des
de la certesa que es tracten d’empleats municipals. A tot això
s’uneix la necessitat d’adaptar-se a una nova societat, canviant,
plural i multicultural; en la qual els problemes de convivència,
ben sovint esdevenen en conﬂictes. Per les complexitats que
presenten les noves necessitats dels ciutadans i de la societat, la policia ha de trobar noves maneres de gestionar aquests
conﬂictes, per a això necessita innovar en els seus recursos per
a afrontar aquestes demandes i, en conseqüència, innovar-se.
Estem davant d’un canvi de paradigma, en el canvi d’època
en l’ésser i en el fer de la Policia Local, i, per tant, es tracta
d’introduir noves eines per a oferir a la ciutadania un servei que
atenga millor les necessitats dels ciutadans i que produesca major satisfacció als policies locals en el seu exercici professional.
El Congrés Iberoamericà de Mediació Policial es planteja
com a objectiu ser el punt d’inﬂexió d’aquest necessari canvi
de paradigma. Les referències sobre les quals se sustenta són
l’esperança i el realisme. Segons els mediadors perceben que
compten amb les eines necessàries per a gestionar els conﬂictes i articular canvis en les relacions entre els ciutadans implicats.
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ONZENA. Els drets d’imatge de l’obra guanyadora passaran a
ser propietat de l’Ajuntament de Vila-real, que es reserva tots
els drets sobre aquest, inclosos els de reproducció, cessió,
modiﬁcació i ús. El guanyador o guanyadora es farà totalment
responsable enfront de les reclamacions que pogueren sorgir
de qualsevol naturalesa o que tercers pogueren fer pel que fa a
l’originalitat, pareguts o còpies parcials dels treballs presentats.
DOTZENA. Els treballs no premiats es podran recollir a
l’Ajuntament de Vila-real, durant els primers 30 dies hàbils a
comptar des de l’anunci del guanyador o guanyadora, o es
podrà demanar que es torne per correu si el sol·licitant es fa
càrrec de les despeses de l’enviament postal. Passat aquest
període de temps, s’entendrà que l’autor renuncia a l’obra i
aquesta passarà a ser propietat de l’Ajuntament de Vila-real.
TRETZENA. La participació en el concurs implica automàticament
l’acceptació total d’aquestes bases, que podran ser interpretades
per l’organització i per la Regidoria de Relacions Institucionals
en aquells aspectes que no s’hi preveuen. Es pot realitzar
qualsevol consulta a través de l’adreça electrònica proximitat@
ajvila-real.es
CATORZENA. Segons el que estableixen l’article 9.3 de la
Llei general de subvencions i la base 27a de les d’execució
del pressupost, punt 3r, es donarà publicitat a aquestes bases
en el Butlletí Oﬁcial de la Província i en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament de Vila-real.

“L’excel·lència en les relacions
personals marcarà el rumb de
les organitzacions”
Josep Redorta
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SISENA. El termini per a presentar els treballs serà el 22 de
novembre de 2013, tots aquells treballs que tinguen un matasegells posterior al 22 de novembre no s’admetran.
SETENA. Els criteris de valoració que seguiran els membres del
Comité de Selecció seran la tècnica, la temàtica, la innovació,
la creativitat, l’expressivitat de l’obra i l’estètica. Cada membre
del Jurat qualiﬁcarà amb una nota de l’1 al 10 cadascun dels
apartats i la puntuació ﬁnal s’obtindrà de la mitjana aritmètica
de tots els apartats. Entre totes les obres presentades se’n
seleccionarà una que serà la guanyadora.
VUITENA. Amb tots els originals presentats es farà una selecció
d’obres ﬁnalistes que seran exposades durant el CONGRÉS
IBEROAMERICÀ DE MEDIACIÓ POLICIAL, a l’Auditori
Municipal, que se celebrarà els dies 29, 30 i 31 de gener de
2014.
NOVENA. El Comité de Selecció estarà format per:
•

President: l’alcalde de Vila-real o regidor en qui delegue.

•

Un membre de la Policia Local.

•

Un membre del Consell de Participació Ciutadana.

•
Dues persones qualiﬁcades professionalment i
relacionades amb el món de la ceràmica.
Aquest comité es nomenarà mitjançant una resolució
d’Alcaldia. Actuarà com a secretari, amb veu però sense vot,
un funcionari de l’Ajuntament de Vila-real. El treball guanyador
es farà públic a través de la pàgina web de l’Ajuntament
(http://congresoiberoamericano.vila-real.es) i els mitjans de
comunicació utilitzats habitualment, a banda de la notiﬁcació al
guanyador o guanyadora.
DESENA. El concurs es podrà declarar desert sempre que els
treballs presentats no reunesquen uns mínims artístics i tècnics
a criteri del comité.
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OBJECTIUS:
• Oferir un espai de reﬂexió i anàlisi transdisciplinar que
permeta als professionals de la mediació policial intercanviar
experiències i generar consensos sobre els seus processos
d’adaptació al nou paradigma i les necessitats de recursos que
suposaria la seua implementació.
• Debatre les problemàtiques socials actuals des de distints eixos transversals, en el marc de la mediació policial.
• Conscienciar sobre la necessitat d’adoptar aquest nou
procediment de mediació policial, per a oferir seguretat i benestar a la ciutadania, descartant la mentalitat de la confrontació.
• Dissenyar el camí per a una nova policia des d’una perspectiva psicosocial complexa que treballa amb esperit de servei
amb autoritat i sense autoritarisme per a fer la seua aportació a
la pau i a la salut biopsicosocial dels ciutadans i de la comunitat
segons els criteris establerts per l’OMS en les seues reunions
d’Alma-Ata i Ottawa.
DESTINATARIS:
Policies que pertanyen als cossos i forces de seguretat, i professionals de la mediació i ciutadania en general.

LLOC DE CELEBRACIÓ:
Auditori Municipal de Vila-real
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PATROCINA:
Ajuntament de Vila-real
COMITÉ ORGANITZADOR
Regidoria de Relacions Institucionals, Ajuntament de Vilareal
Policia Local de Vila-real
INSCRIPCIÓ
En el web de l’Ajuntament de Vila-real: http://www.vila-real.es
a partir del dia 23 de setembre de 2013.
PLACES: limitades a la capacitat.
TAXA: Per a la formalització de la inscripció serà necessari
que s’adjunte el justiﬁcant de pagament en el compte:
ES 2038-6297-29-6000059345
- 30 euros per a policies i estudiants*
- 50 euros per als altres professionals*
Els congressistes que vinguen de Sud-amèrica podran
abonar la taxa en el mateix moment de l’acreditació a l’inici
del Congrés, encara que hauran de conﬁrmar el compromís
d’assistència en la inscripció.
* La taxa inclou la inscripció, documentació i la participació
en totes les activitats del Programa.
Telèfon de contacte per a dubtes o consultes:
(0034) 964 547 010: inspectora Gallardo o agent José Manuel Caro
(0034) 964 547 086: Informació Congrés.
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BASES DEL CONCURS DE DISSENY D’ESTATUETA
MEDIACIÓ POLICIAL
OBJECTIU: La Regidoria de Relacions Institucionals de
l’Ajuntament de Vila-real convoca un concurs per a la creació
d’una estatueta que serà la que es lliurarà en totes les edicions
del Premi de Mediació Policial Josep Redorta.
PRIMERA. El concurs està adreçat a majors de setze anys,
cada autor o autora sols podrà presentar una sola obra.
SEGONA. La temàtica ha de ser sobre la mediació policial.
Sols hi haurà una obra guanyadora i l’import del premi serà de
600,00 euros. El lliurament del premi es realitzarà abans del 15
de gener de 2014.
TERCERA. El disseny de l’estatueta ha de tenir en compte l’ús
d’argila com a material central, que es podrà combinar amb
materials no ceràmics i respectuosos amb el medi ambient
sempre que aquests siguen de suport i l’obra mantinga com
a material central i protagonista la ceràmica. Les obres
presentades han de ser de nova creació, originals i inèdites. Les
dimensions de les obres no poden excedir els 20 centímetres
en cap de les dimensions.
QUARTA. Els treballs de disseny s’han de lliurar en un paquet,
sobre o caixa tancats, amb un pseudònim i el títol de l’obra en la
part frontal. Dins d’aquest i en un altre sobre tancat (on aparega
el mateix pseudònim i el nom de l’obra) s’ha d’incloure el nom
i els cognoms de l’autor o autora, fotocòpia del DNI, telèfon de
contacte i adreça electrònica.
CINQUENA. Les obres es podran presentar de dues formes:
* El disseny de l’obra amb un projecte on explique materials,
elaboració, dimensions, etc.
* L’estatueta ja realitzada.
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•

16.30 a 18.30 h Dinàmica: “Negociar amb el dolent de la
pel·lícula”, per Arturo Iglesias Barroso, gerent general
Formació Digital Xile, managing director ENE: Escola de
Negociació.

•

18.45 a 19.30 h Cloenda del Congrés a l’Auditori Municipal,
José Ramón Nieto Rueda, intendent general en cap de la
Policia Local de Vila-real i Javier Serralvo Guarque, regidor
de Seguretat de l’Ajuntament de Vila-real.

•

19.30 h Lliurament de certiﬁcats d’assistència a l’Auditori.

•

21.00 h Sopar de cloenda a les dependències de la Policia
Local “Després del treball, ﬁns aviat”.

ALLOTJAMENT (preus especials per a assistents al Congrés)
- Hotel Vila-real Palace, 4 *, c/Arcadi García Sanz, 1, 12540
Vila-real, tel. (0034) 964 506 600
http://www.marinador.com/es/hoteles-apartamentos/vilareal-palace-4
- Hotel Azul, 2 *, c/Arcadi García Sanz,1, 12540 Vila-real, tel.
(0034) 964 506 600
http://www.marinador.com/es/hoteles-apartamentos/azul-2
- Hostal Sant Joan, c/Joan Baptista Llorens, 161, tel. (0034)
964 521 097
http://www.hostalsantjoan.es/
- Hostal Los Domingos, c/Borriol, 68, tel. (0034) 964 534 087
http://www.hostallosdomingos.es/
- Hostal La Masía, av. Itàlia, 50, 12540 Vila-real, tel. (0034)
964 521 424 i (0034) 964 536 512
www.hostalmasia.com
- Pensió Cortés, c/Vicente Sanchiz, 51, 12540 Vila-real, tel.
(0034) 964 520 548

“No podem predir la història humana.
Però si mires enrere pots trobar un moment,
quan semblava impossible que s’acabara l’esclavitud,
o que es permetrien drets a les dones…
Les coses canvien.
Però canvien si la gent les canvia.
No canvien soles”
Noam Chomski
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PROGRAMA CONGRÉS IBEROAMERICÀ

DIVENDRES, DIA 31-01-2014

(condueix Rubén Esteller, llicenciat en Ciències de la Informació)
•

TEMA: “EL PROCÉS POLICIAL QUE VE”

•

Modera: Vicente Garrido Genovés, professor titular de la
Universitat de València

•

08.30 a 09.00 h Arribada dels assistents.

•

09.00 a 09.45 h Ponència: “La mediació, el futur de la Policia
Comunitària” per Vicente Garrido Genovés, professor titular
de la Universitat de València.

•

09.50 a 10.30 h “El perdó, una experiència reparadora
també en casos de terrorisme” per Txema Urkijo Azkarate,
coordinador de la Política de Víctimes del Govern basc.

•

10.30 a 11.00 h Pausa café a la Casa dels Mundina.

•

 Intendent Policia Local Vila-real: José Ramón
Martínez Martínez

11.15 a 11.55 h Ponència: “El procés policial que ve” per Teo
Santos, instructor en cap d’investigació de la Policia basca.

•

12.00 a 12.15 h Moment musical.

 Inspectora Policia Local de Vila-real: Rosa Ana Gallardo Campos

•

12.15 a 12.45 h Espai de reﬂexió amb els ponents.

•

13.00 a 14.30 h Ponència: “Mediació: procés resilient” per
Albert Espinosa i Puig, escriptor i creador de la sèrie de
televisió Pulseras Rojas: una història de superació, alegria i
ganes de viure.

•

14.30 h Final de la jornada matutina.

•

16.30 a 18.30 h World café a l’Espai Jove, dirigit per Jordi
Pérez i Montiel, psicòleg i professor de la Universitat Jaume I
de Castelló (places limitades per capacitat).

DIMECRES DIA 29-01-14:
• 08.00 a 08.45 h Acreditació congressistes
• 08.45 a 09.15 h Benvinguda, inauguració i presen tació del Congrés
pels organitzadors:
 Alcalde: José Benlloch Fernández
 Regidor delegat de Policia: Javier Serralvo
Guarque
 Regidora de Proximitat i de Relacions
Institucionals: Sabina Escrig
 Intendent general en cap de la Policia Local
de Vila-real: José Ramón Nieto Rueda

 09.15 a 09.45 h Ponència inaugural: “Política i mediació” a càrrec
de José Benlloch Fernández, alcalde de Vila-real.

PROGRAMA CONGRÉS IBEROAMERICÀ

DIVENDRES, DIA 31-01-2014

(condueix Rubén Esteller, llicenciat en Ciències de la Informació)
•

TEMA: “EL PROCÉS POLICIAL QUE VE”

•

Modera: Vicente Garrido Genovés, professor titular de la
Universitat de València

•

08.30 a 09.00 h Arribada dels assistents.

•

09.00 a 09.45 h Ponència: “La mediació, el futur de la Policia
Comunitària” per Vicente Garrido Genovés, professor titular
de la Universitat de València.

•

09.50 a 10.30 h “El perdó, una experiència reparadora
també en casos de terrorisme” per Txema Urkijo Azkarate,
coordinador de la Política de Víctimes del Govern basc.

•

10.30 a 11.00 h Pausa café a la Casa dels Mundina.

•

 Intendent Policia Local Vila-real: José Ramón
Martínez Martínez

11.15 a 11.55 h Ponència: “El procés policial que ve” per Teo
Santos, instructor en cap d’investigació de la Policia basca.

•

12.00 a 12.15 h Moment musical.

 Inspectora Policia Local de Vila-real: Rosa Ana Gallardo Campos

•

12.15 a 12.45 h Espai de reﬂexió amb els ponents.

•

13.00 a 14.30 h Ponència: “Mediació: procés resilient” per
Albert Espinosa i Puig, escriptor i creador de la sèrie de
televisió Pulseras Rojas: una història de superació, alegria i
ganes de viure.

•

14.30 h Final de la jornada matutina.

•

16.30 a 18.30 h World café a l’Espai Jove, dirigit per Jordi
Pérez i Montiel, psicòleg i professor de la Universitat Jaume I
de Castelló (places limitades per capacitat).

DIMECRES DIA 29-01-14:
• 08.00 a 08.45 h Acreditació congressistes
• 08.45 a 09.15 h Benvinguda, inauguració i presen tació del Congrés
pels organitzadors:
 Alcalde: José Benlloch Fernández
 Regidor delegat de Policia: Javier Serralvo
Guarque
 Regidora de Proximitat i de Relacions
Institucionals: Sabina Escrig
 Intendent general en cap de la Policia Local
de Vila-real: José Ramón Nieto Rueda

 09.15 a 09.45 h Ponència inaugural: “Política i mediació” a càrrec
de José Benlloch Fernández, alcalde de Vila-real.

•

13.25 a 13.45 h Espai de reﬂexió amb els ponents.

•

13.50 a 14.00 h Moment musical.

•

14.00 a 14.30 h Acte de lliurament del 1r Premi Josep Redorta
Lorente en Mediació Policial, ciutat de Vila-real.

•

14.30 h Final de la jornada matutina.

•

16.30 a 16.45 h Moment musical.

•

16.50 a 19.00 h Ponència: “Canviant la mirada, la clau eres tu”
per Emilio Duró Pamies, llicenciat en Ciències Econòmiques
per ESADE i per la Universitat Autònoma de Barcelona. MBA
per ESADE. Consultor i formador en les primeres empreses
del país.

•

19.00 a 19.30 h Espai de reﬂexió amb el ponent. Modera:
intendent Policia Local de Vila-real, José Ramón Martínez
Martínez.

•

19.30 a 19.45 h Moment musical.

•

19.45 h Final de la 2a jornada.

•

TEMA: “LA CONSTRUCCIÓ D’UN FUTUR INCLUSIU PER A
TOTS”

•

Modera: intendent Policia Local Vila-real, José Ramón Martínez
Martínez

•

10.00 a 11.00 h Ponència: “Policia Local i gestió de la diversitat” per
Adrián Hierro Batalla, oﬁcial Policia Local de Vila-real.

•

11.00 a 11.30 h Pausa café a la Casa dels Mundina

•

11.45 a 12.30 h Ponència: “La mediació intercultural entre les dones
víctimes de violència de gènere i la Policia: una eina indispensable”
per Saloua Lagrhich, mediadora intercultural de la Lliga espanyola
de l’educació i cultura popular.

•

12.35 a 12.55 h Teatre musical, Subidown, Guillermina Recio, Zore
Gómez, Kalinca Cuaresma, Frank Giménez, Sandra Bonet i Hermanos Solaz.

•

13.00 a 14.00 h Ponència: “La responsabilitat dels mitjans de comunicació en la difusió dels conﬂictes” a càrrec de Fernando G.
Delgado, periodista i escriptor, Premi Planeta.

•

14.00 a 14.30 h Espai de reﬂexió amb els ponents.

•

14.30 h Esmorzar als salons del Villarreal CF “Ens presentem, ens
coneixem”

“Si volem acabar amb els conﬂictes interètnics, hem d’invertir menys en
guerres i invertir més en la cultura de la pau”
Federico Mayor Zaragoza

•

13.25 a 13.45 h Espai de reﬂexió amb els ponents.

•

13.50 a 14.00 h Moment musical.

•

14.00 a 14.30 h Acte de lliurament del 1r Premi Josep Redorta
Lorente en Mediació Policial, ciutat de Vila-real.

•

14.30 h Final de la jornada matutina.

•

16.30 a 16.45 h Moment musical.

•

16.50 a 19.00 h Ponència: “Canviant la mirada, la clau eres tu”
per Emilio Duró Pamies, llicenciat en Ciències Econòmiques
per ESADE i per la Universitat Autònoma de Barcelona. MBA
per ESADE. Consultor i formador en les primeres empreses
del país.

•

19.00 a 19.30 h Espai de reﬂexió amb el ponent. Modera:
intendent Policia Local de Vila-real, José Ramón Martínez
Martínez.

•

19.30 a 19.45 h Moment musical.

•

19.45 h Final de la 2a jornada.

•

TEMA: “LA CONSTRUCCIÓ D’UN FUTUR INCLUSIU PER A
TOTS”

•

Modera: intendent Policia Local Vila-real, José Ramón Martínez
Martínez

•

10.00 a 11.00 h Ponència: “Policia Local i gestió de la diversitat” per
Adrián Hierro Batalla, oﬁcial Policia Local de Vila-real.

•

11.00 a 11.30 h Pausa café a la Casa dels Mundina

•

11.45 a 12.30 h Ponència: “La mediació intercultural entre les dones
víctimes de violència de gènere i la Policia: una eina indispensable”
per Saloua Lagrhich, mediadora intercultural de la Lliga espanyola
de l’educació i cultura popular.

•

12.35 a 12.55 h Teatre musical, Subidown, Guillermina Recio, Zore
Gómez, Kalinca Cuaresma, Frank Giménez, Sandra Bonet i Hermanos Solaz.

•

13.00 a 14.00 h Ponència: “La responsabilitat dels mitjans de comunicació en la difusió dels conﬂictes” a càrrec de Fernando G.
Delgado, periodista i escriptor, Premi Planeta.

•

14.00 a 14.30 h Espai de reﬂexió amb els ponents.

•

14.30 h Esmorzar als salons del Villarreal CF “Ens presentem, ens
coneixem”

“Si volem acabar amb els conﬂictes interètnics, hem d’invertir menys en
guerres i invertir més en la cultura de la pau”
Federico Mayor Zaragoza

•

•

TEMA: “EL PROCÉS D’IMPLEMENTACIÓ DE LA SECCIÓ
DE MEDIACIÓ POLICIAL EN LA INSTITUCIÓ DE LA
POLICIA”

16.30 a 18.30 h “Experiència de Panamà” a càrrec del
sotstinent Franklin Rolando Rivera Aguilar. “Experiència de
Colòmbia” a càrrec del tinent coronel William Antonio Díaz
Correa.

DIJOUS, DIA 30-01-2014
•

TEMA: “MEDIACIÓ POLICIAL I GESTIÓ EXTRAJUDICIAL
DELS CONFLICTES”

•

Modera: inspectora Policia Local, Rosa Ana Gallardo

•

08.30 h Arribada dels assistents.

•

09.00 a 09.40 h Ponència: “Justícia restaurativa i mediació
policial” per Teresa María del Val Rey, advocada, mediadora,
capacitadora en mediació en matèria penal i policial.
Exfuncionària judicial del Jutjat Penal de Buenos Aires.
Professora invitada en distintes universitats d’Argentina i
Espanya.

•

09.45 a 10.25 h Ponència: “Mediació en el projecte de Codi
Processal Penal” per José Luis Cuesta Medino, ﬁscal en cap
provincial de Castelló.

•

10.30 a 11.00 h Pausa café a la Casa dels Mundina.

•

11.10 a 11.50 h Ponència: “El laude arbitral com a possible
formalització dels acords de mediació policial” a càrrec
d’Ulisses Pittí, profesor de la Universitat de Panamà, director
de l’ICMAR, Institut de Conciliació, Mediació i Arbitratge.

•

11.55 a 12.30 h Ponència: “L’acord en el procés de mediació”
per María del Carmen Lázaro Guillamón, professora de la
Universitat Jaume I de Castelló.

•

12.35 a 13.20 h Ponència: “Mediació social: ocupació
d’habitatges urbans, terrenys d’ús agrícola i demarcació de
terres de pobles tradicionals” a càrrec d’Hélder Risler de
Oliveira, professor de la Universitat Catòlica de Rondônia i
secretari general del Fòrum Mundial de Mediació (Brasil).

Modera inspectora de la Policia Local de Vila-real, Rosa Ana
Gallardo Campos.
•

18.30 a 20.00 h “Experiència de Fuenlabrada” a càrrec de
José Francisco Cano, cap de la Policia Local. “Experiència
de San Sebastián de los Reyes” a càrrec del sergent Víctor
Calvo. “Experiència de Màlaga” a càrrec de l’agent Silvia
Pueblas Ortega. Modera l’agent Elena Cobler Martínez,
impulsora de l’UMIRC, Unitat de Mediació i Resolució de
Conﬂictes de la Guàrdia Urbana de Reus. Coautora del llibre
Mediación policial. El Manual para el cambio en la gestión de
conﬂictos.

•

20.00 h Moment musical amb la Coral Sant Jaume

•

20.30 h Final de la primera jornada del Congrés

•

•

TEMA: “EL PROCÉS D’IMPLEMENTACIÓ DE LA SECCIÓ
DE MEDIACIÓ POLICIAL EN LA INSTITUCIÓ DE LA
POLICIA”

16.30 a 18.30 h “Experiència de Panamà” a càrrec del
sotstinent Franklin Rolando Rivera Aguilar. “Experiència de
Colòmbia” a càrrec del tinent coronel William Antonio Díaz
Correa.

DIJOUS, DIA 30-01-2014
•

TEMA: “MEDIACIÓ POLICIAL I GESTIÓ EXTRAJUDICIAL
DELS CONFLICTES”

•

Modera: inspectora Policia Local, Rosa Ana Gallardo

•

08.30 h Arribada dels assistents.

•

09.00 a 09.40 h Ponència: “Justícia restaurativa i mediació
policial” per Teresa María del Val Rey, advocada, mediadora,
capacitadora en mediació en matèria penal i policial.
Exfuncionària judicial del Jutjat Penal de Buenos Aires.
Professora invitada en distintes universitats d’Argentina i
Espanya.

•

09.45 a 10.25 h Ponència: “Mediació en el projecte de Codi
Processal Penal” per José Luis Cuesta Medino, ﬁscal en cap
provincial de Castelló.

•

10.30 a 11.00 h Pausa café a la Casa dels Mundina.

•

11.10 a 11.50 h Ponència: “El laude arbitral com a possible
formalització dels acords de mediació policial” a càrrec
d’Ulisses Pittí, profesor de la Universitat de Panamà, director
de l’ICMAR, Institut de Conciliació, Mediació i Arbitratge.

•

11.55 a 12.30 h Ponència: “L’acord en el procés de mediació”
per María del Carmen Lázaro Guillamón, professora de la
Universitat Jaume I de Castelló.

•

12.35 a 13.20 h Ponència: “Mediació social: ocupació
d’habitatges urbans, terrenys d’ús agrícola i demarcació de
terres de pobles tradicionals” a càrrec d’Hélder Risler de
Oliveira, professor de la Universitat Catòlica de Rondônia i
secretari general del Fòrum Mundial de Mediació (Brasil).

Modera inspectora de la Policia Local de Vila-real, Rosa Ana
Gallardo Campos.
•

18.30 a 20.00 h “Experiència de Fuenlabrada” a càrrec de
José Francisco Cano, cap de la Policia Local. “Experiència
de San Sebastián de los Reyes” a càrrec del sergent Víctor
Calvo. “Experiència de Màlaga” a càrrec de l’agent Silvia
Pueblas Ortega. Modera l’agent Elena Cobler Martínez,
impulsora de l’UMIRC, Unitat de Mediació i Resolució de
Conﬂictes de la Guàrdia Urbana de Reus. Coautora del llibre
Mediación policial. El Manual para el cambio en la gestión de
conﬂictos.

•

20.00 h Moment musical amb la Coral Sant Jaume

•

20.30 h Final de la primera jornada del Congrés

•

•

TEMA: “EL PROCÉS D’IMPLEMENTACIÓ DE LA SECCIÓ
DE MEDIACIÓ POLICIAL EN LA INSTITUCIÓ DE LA
POLICIA”

16.30 a 18.30 h “Experiència de Panamà” a càrrec del
sotstinent Franklin Rolando Rivera Aguilar. “Experiència de
Colòmbia” a càrrec del tinent coronel William Antonio Díaz
Correa.

DIJOUS, DIA 30-01-2014
•

TEMA: “MEDIACIÓ POLICIAL I GESTIÓ EXTRAJUDICIAL
DELS CONFLICTES”

•

Modera: inspectora Policia Local, Rosa Ana Gallardo

•

08.30 h Arribada dels assistents.

•

09.00 a 09.40 h Ponència: “Justícia restaurativa i mediació
policial” per Teresa María del Val Rey, advocada, mediadora,
capacitadora en mediació en matèria penal i policial.
Exfuncionària judicial del Jutjat Penal de Buenos Aires.
Professora invitada en distintes universitats d’Argentina i
Espanya.

•

09.45 a 10.25 h Ponència: “Mediació en el projecte de Codi
Processal Penal” per José Luis Cuesta Merino, ﬁscal en cap
provincial de Castelló.

•

10.30 a 11.00 h Pausa café a la Casa dels Mundina.

•

11.10 a 11.50 h Ponència: “El laude arbitral com a possible
formalització dels acords de mediació policial” a càrrec
d’Ulisses Pittí, profesor de la Universitat de Panamà, director
de l’ICMAR, Institut de Conciliació, Mediació i Arbitratge.

•

11.55 a 12.30 h Ponència: “L’acord en el procés de mediació”
per María del Carmen Lázaro Guillamón, professora de la
Universitat Jaume I de Castelló.

•

12.35 a 13.20 h Ponència: “Mediació social: ocupació
d’habitatges urbans, terrenys d’ús agrícola i demarcació de
terres de pobles tradicionals” a càrrec d’Hélder Risler de
Oliveira, professor de la Universitat Catòlica de Rondônia i
secretari general del Fòrum Mundial de Mediació (Brasil).

Modera inspectora de la Policia Local de Vila-real, Rosa Ana
Gallardo Campos.
•

18.30 a 20.00 h “Experiència de Fuenlabrada” a càrrec de
José Francisco Cano, cap de la Policia Local. “Experiència
de San Sebastián de los Reyes” a càrrec del sergent Víctor
Calvo. “Experiència de Màlaga” a càrrec de l’agent Silvia
Pueblas Ortega. Modera l’agent Elena Cobler Martínez,
impulsora de l’UMIRC, Unitat de Mediació i Resolució de
Conﬂictes de la Guàrdia Urbana de Reus. Coautora del llibre
Mediación policial. El Manual para el cambio en la gestión de
conﬂictos.

•

20.00 h Moment musical amb la Coral Sant Jaume

•

20.30 h Final de la primera jornada del Congrés

•

•

TEMA: “EL PROCÉS D’IMPLEMENTACIÓ DE LA SECCIÓ
DE MEDIACIÓ POLICIAL EN LA INSTITUCIÓ DE LA
POLICIA”

16.30 a 18.30 h “Experiència de Panamà” a càrrec del
sotstinent Franklin Rolando Rivera Aguilar. “Experiència de
Colòmbia” a càrrec del tinent coronel William Antonio Díaz
Correa.

DIJOUS, DIA 30-01-2014
•

TEMA: “MEDIACIÓ POLICIAL I GESTIÓ EXTRAJUDICIAL
DELS CONFLICTES”

•

Modera: inspectora Policia Local, Rosa Ana Gallardo

•

08.30 h Arribada dels assistents.

•

09.00 a 09.40 h Ponència: “Justícia restaurativa i mediació
policial” per Teresa María del Val Rey, advocada, mediadora,
capacitadora en mediació en matèria penal i policial.
Exfuncionària judicial del Jutjat Penal de Buenos Aires.
Professora invitada en distintes universitats d’Argentina i
Espanya.

•

09.45 a 10.25 h Ponència: “Mediació en el projecte de Codi
Processal Penal” per José Luis Cuesta Merino, ﬁscal en cap
provincial de Castelló.

•

10.30 a 11.00 h Pausa café a la Casa dels Mundina.

•

11.10 a 11.50 h Ponència: “El laude arbitral com a possible
formalització dels acords de mediació policial” a càrrec
d’Ulisses Pittí, profesor de la Universitat de Panamà, director
de l’ICMAR, Institut de Conciliació, Mediació i Arbitratge.

•

11.55 a 12.30 h Ponència: “L’acord en el procés de mediació”
per María del Carmen Lázaro Guillamón, professora de la
Universitat Jaume I de Castelló.

•

12.35 a 13.20 h Ponència: “Mediació social: ocupació
d’habitatges urbans, terrenys d’ús agrícola i demarcació de
terres de pobles tradicionals” a càrrec d’Hélder Risler de
Oliveira, professor de la Universitat Catòlica de Rondônia i
secretari general del Fòrum Mundial de Mediació (Brasil).

Modera inspectora de la Policia Local de Vila-real, Rosa Ana
Gallardo Campos.
•

18.30 a 20.00 h “Experiència de Fuenlabrada” a càrrec de
José Francisco Cano, cap de la Policia Local. “Experiència
de San Sebastián de los Reyes” a càrrec del sergent Víctor
Calvo. “Experiència de Màlaga” a càrrec de l’agent Silvia
Pueblas Ortega. Modera l’agent Elena Cobler Martínez,
impulsora de l’UMIRC, Unitat de Mediació i Resolució de
Conﬂictes de la Guàrdia Urbana de Reus. Coautora del llibre
Mediación policial. El Manual para el cambio en la gestión de
conﬂictos.

•

20.00 h Moment musical amb la Coral Sant Jaume

•

20.30 h Final de la primera jornada del Congrés

•

13.25 a 13.45 h Espai de reﬂexió amb els ponents.

•

13.50 a 14.00 h Moment musical.

•

14.00 a 14.30 h Acte de lliurament del 1r Premi Josep Redorta
Lorente en Mediació Policial, ciutat de Vila-real.

•

14.30 h Final de la jornada matutina.

•

16.30 a 16.45 h Moment musical.

•

16.50 a 19.00 h Ponència: “Canviant la mirada, la clau eres tu”
per Emilio Duró Pamies, llicenciat en Ciències Econòmiques
per ESADE i per la Universitat Autònoma de Barcelona. MBA
per ESADE. Consultor i formador en les primeres empreses
del país.

•

19.00 a 19.30 h Espai de reﬂexió amb el ponent. Modera:
intendent Policia Local de Vila-real, José Ramón Martínez
Martínez.

•

19.30 a 19.45 h Moment musical.

•

19.45 h Final de la 2a jornada.

•

TEMA: “LA CONSTRUCCIÓ D’UN FUTUR INCLUSIU PER A
TOTS”

•

Modera: intendent Policia Local Vila-real, José Ramón Martínez
Martínez

•

10.00 a 11.00 h Ponència: “Policia Local i gestió de la diversitat” per
Adrián Hierro Batalla, oﬁcial Policia Local de Vila-real.

•

11.00 a 11.30 h Pausa café a la Casa dels Mundina

•

11.45 a 12.30 h Ponència: “La mediació intercultural entre les dones
víctimes de violència de gènere i la Policia: una eina indispensable”
per Saloua Lagrhich, mediadora intercultural de la Lliga espanyola
de l’educació i cultura popular.

•

12.35 a 12.55 h Teatre musical, Subidown, Guillermina Recio, Zore
Gómez, Kalinca Cuaresma, Frank Giménez, Sandra Bonet i Hermanos Solaz.

•

13.00 a 14.00 h Ponència: “La responsabilitat dels mitjans de comunicació en la difusió dels conﬂictes” a càrrec de Fernando G.
Delgado, periodista i escriptor, Premi Planeta.

•

14.00 a 14.30 h Espai de reﬂexió amb els ponents.

•

14.30 h Esmorzar als salons del Villarreal CF “Ens presentem, ens
coneixem”

“Si volem acabar amb els conﬂictes interètnics, hem d’invertir menys en
guerres i invertir més en la cultura de la pau”.
Federico Mayor Zaragoza

•

13.25 a 13.45 h Espai de reﬂexió amb els ponents.

•

13.50 a 14.00 h Moment musical.

•

14.00 a 14.30 h Acte de lliurament del 1r Premi Josep Redorta
Lorente en Mediació Policial, ciutat de Vila-real.

•

14.30 h Final de la jornada matutina.

•

16.30 a 16.45 h Moment musical.

•

16.50 a 19.00 h Ponència: “Canviant la mirada, la clau eres tu”
per Emilio Duró Pamies, llicenciat en Ciències Econòmiques
per ESADE i per la Universitat Autònoma de Barcelona. MBA
per ESADE. Consultor i formador en les primeres empreses
del país.

•

19.00 a 19.30 h Espai de reﬂexió amb el ponent. Modera:
intendent Policia Local de Vila-real, José Ramón Martínez
Martínez.

•

19.30 a 19.45 h Moment musical.

•

19.45 h Final de la 2a jornada.

•

TEMA: “LA CONSTRUCCIÓ D’UN FUTUR INCLUSIU PER A
TOTS”

•

Modera: intendent Policia Local Vila-real, José Ramón Martínez
Martínez

•

10.00 a 11.00 h Ponència: “Policia Local i gestió de la diversitat” per
Adrián Hierro Batalla, oﬁcial Policia Local de Vila-real.

•

11.00 a 11.30 h Pausa café a la Casa dels Mundina

•

11.45 a 12.30 h Ponència: “La mediació intercultural entre les dones
víctimes de violència de gènere i la Policia: una eina indispensable”
per Saloua Lagrhich, mediadora intercultural de la Lliga espanyola
de l’educació i cultura popular.

•

12.35 a 12.55 h Teatre musical, Subidown, Guillermina Recio, Zore
Gómez, Kalinca Cuaresma, Frank Giménez, Sandra Bonet i Hermanos Solaz.

•

13.00 a 14.00 h Ponència: “La responsabilitat dels mitjans de comunicació en la difusió dels conﬂictes” a càrrec de Fernando G.
Delgado, periodista i escriptor, Premi Planeta.

•

14.00 a 14.30 h Espai de reﬂexió amb els ponents.

•

14.30 h Esmorzar als salons del Villarreal CF “Ens presentem, ens
coneixem”

“Si volem acabar amb els conﬂictes interètnics, hem d’invertir menys en
guerres i invertir més en la cultura de la pau”.
Federico Mayor Zaragoza

PROGRAMA CONGRÉS IBEROAMERICÀ

DIVENDRES, DIA 31-01-2014

(condueix Rubén Esteller, llicenciat en Ciències de la Informació)
•

TEMA: “EL PROCÉS POLICIAL QUE VE”

•

Modera: Vicente Garrido Genovés, professor titular de la
Universitat de València

•

08.30 a 09.00 h Arribada dels assistents.

•

09.00 a 09.45 h Ponència: “La mediació, el futur de la Policia
Comunitària” per Vicente Garrido Genovés, professor titular
de la Universitat de València.

•

09.50 a 10.30 h “El perdó, una experiència reparadora
també en casos de terrorisme” per Txema Urkijo Azkarate,
coordinador de la Política de Víctimes del Govern basc.

•

10.30 a 11.00 h Pausa café a la Casa dels Mundina.

•

 Intendent Policia Local Vila-real: José Ramón
Martínez Martínez

11.15 a 11.55 h Ponència: “El procés policial que ve” per Teo
Santos, instructor en cap d’investigació de la Policia basca.

•

12.00 a 12.15 h Moment musical.

 Inspectora Policia Local de Vila-real: Rosa Ana Gallardo Campos

•

12.15 a 12.45 h Espai de reﬂexió amb els ponents.

•

13.00 a 14.30 h Ponència: “Mediació: procés resilient” per
Albert Espinosa i Puig, escriptor i creador de la sèrie de
televisió Pulseras Rojas: una història de superació, alegria i
ganes de viure.

•

14.30 h Final de la jornada matutina.

•

16.30 a 18.30 h World café a l’Espai Jove, dirigit per Jordi
Pérez i Montiel, psicòleg i professor de la Universitat Jaume I
de Castelló (places limitades per capacitat).

DIMECRES DIA 29-01-14:
• 08.00 a 08.45 h Acreditació congressistes
• 08.45 a 09.15 h Benvinguda, inauguració i presen tació del Congrés
pels organitzadors:
 Alcalde: José Benlloch Fernández
 Regidor delegat de Policia: Javier Serralvo
Guarque
 Regidora de Proximitat i de Relacions
Institucionals: Sabina Escrig
 Intendent general en cap de la Policia Local
de Vila-real: José Ramón Nieto Rueda

 09.15 a 09.45 h Ponència inaugural: “Política i mediació” a càrrec
de José Benlloch Fernández, alcalde de Vila-real.
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•

16.30 a 18.30 h Dinàmica: “Negociar amb el dolent de la
pel·lícula”, per Arturo Iglesias Barroso, gerent general
Formació Digital Xile, managing director ENE: Escola de
Negociació.

•

18.45 a 19.30 h Cloenda del Congrés a l’Auditori Municipal,
José Ramón Nieto Rueda, intendent general en cap de la
Policia Local de Vila-real i Javier Serralvo Guarque, regidor
de Seguretat de l’Ajuntament de Vila-real.

•

19.30 h Lliurament de certiﬁcats d’assistència a l’Auditori.

•

21.00 h Sopar de cloenda a les dependències de la Policia
Local “Després del treball, ﬁns aviat”.

ALLOTJAMENT (preus especials per a assistents al Congrés)
- Hotel Vila-real Palace, 4 *, c/Arcadi García Sanz, 1, 12540
Vila-real, tel. (0034) 964 506 600
http://www.marinador.com/es/hoteles-apartamentos/vilareal-palace-4
- Hotel Azul, 2 *, c/Arcadi García Sanz,1, 12540 Vila-real, tel.
(0034) 964 506 600
http://www.marinador.com/es/hoteles-apartamentos/azul-2
- Hostal Sant Joan, c/Joan Baptista Llorens, 161, tel. (0034)
964 521 097
http://www.hostalsantjoan.es/
- Hostal Los Domingos, c/Borriol, 68, tel. (0034) 964 534 087
http://www.hostallosdomingos.es/
- Hostal La Masía, av. Itàlia, 50, 12540 Vila-real, tel. (0034)
964 521 424 i (0034) 964 536 512
www.hostalmasia.com
- Pensió Cortés, c/Vicente Sanchiz, 51, 12540 Vila-real, tel.
(0034) 964 520 548

“No podem predir la història humana.
Però si mires enrere pots trobar un moment,
quan semblava impossible que s’acabara l’esclavitud,
o que es permetrien drets a les dones…
Les coses canvien.
Però canvien si la gent les canvia.
No canvien soles”
Noam Chomski
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PATROCINA:
Ajuntament de Vila-real
COMITÉ ORGANITZADOR
Regidoria de Relacions Institucionals, Ajuntament de Vilareal
Policia Local de Vila-real
INSCRIPCIÓ
En el web de l’Ajuntament de Vila-real: http://www.vila-real.es
a partir del dia 23 de setembre de 2013.
PLACES: limitades a la capacitat.
TAXA: Per a la formalització de la inscripció serà necessari
que s’adjunte el justiﬁcant de pagament en el compte:
ES 2038-6297-29-6000059345
- 30 euros per a policies i estudiants*
- 50 euros per als altres professionals*
Els congressistes que vinguen de Sud-amèrica podran
abonar la taxa en el mateix moment de l’acreditació a l’inici
del Congrés, encara que hauran de conﬁrmar el compromís
d’assistència en la inscripció.
* La taxa inclou la inscripció, documentació i la participació
en totes les activitats del Programa.
Telèfon de contacte per a dubtes o consultes:
(0034) 964 547 010: inspectora Gallardo o agent José Manuel Caro
(0034) 964 547 086: Informació Congrés.
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BASES DEL CONCURS DE DISSENY D’ESTATUETA
MEDIACIÓ POLICIAL
OBJECTIU: La Regidoria de Relacions Institucionals de
l’Ajuntament de Vila-real convoca un concurs per a la creació
d’una estatueta que serà la que es lliurarà en totes les edicions
del Premi de Mediació Policial Josep Redorta.
PRIMERA. El concurs està adreçat a majors de setze anys,
cada autor o autora sols podrà presentar una sola obra.
SEGONA. La temàtica ha de ser sobre la mediació policial.
Sols hi haurà una obra guanyadora i l’import del premi serà de
600,00 euros. El lliurament del premi es realitzarà abans del 15
de gener de 2014.
TERCERA. El disseny de l’estatueta ha de tenir en compte l’ús
d’argila com a material central, que es podrà combinar amb
materials no ceràmics i respectuosos amb el medi ambient
sempre que aquests siguen de suport i l’obra mantinga com
a material central i protagonista la ceràmica. Les obres
presentades han de ser de nova creació, originals i inèdites. Les
dimensions de les obres no poden excedir els 20 centímetres
en cap de les dimensions.
QUARTA. Els treballs de disseny s’han de lliurar en un paquet,
sobre o caixa tancats, amb un pseudònim i el títol de l’obra en la
part frontal. Dins d’aquest i en un altre sobre tancat (on aparega
el mateix pseudònim i el nom de l’obra) s’ha d’incloure el nom
i els cognoms de l’autor o autora, fotocòpia del DNI, telèfon de
contacte i adreça electrònica.
CINQUENA. Les obres es podran presentar de dues formes:
* El disseny de l’obra amb un projecte on explique materials,
elaboració, dimensions, etc.
* L’estatueta ja realitzada.
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SISENA. El termini per a presentar els treballs serà el 22 de
novembre de 2013, tots aquells treballs que tinguen un matasegells posterior al 22 de novembre no s’admetran.
SETENA. Els criteris de valoració que seguiran els membres del
Comité de Selecció seran la tècnica, la temàtica, la innovació,
la creativitat, l’expressivitat de l’obra i l’estètica. Cada membre
del Jurat qualiﬁcarà amb una nota de l’1 al 10 cadascun dels
apartats i la puntuació ﬁnal s’obtindrà de la mitjana aritmètica
de tots els apartats. Entre totes les obres presentades se’n
seleccionarà una que serà la guanyadora.
VUITENA. Amb tots els originals presentats es farà una selecció
d’obres ﬁnalistes que seran exposades durant el CONGRÉS
IBEROAMERICÀ DE MEDIACIÓ POLICIAL, a l’Auditori
Municipal, que se celebrarà els dies 29, 30 i 31 de gener de
2014.
NOVENA. El Comité de Selecció estarà format per:
•

President: l’alcalde de Vila-real o regidor en qui delegue.

•

Un membre de la Policia Local.

•

Un membre del Consell de Participació Ciutadana.

•
Dues persones qualiﬁcades professionalment i
relacionades amb el món de la ceràmica.
Aquest comité es nomenarà mitjançant una resolució
d’Alcaldia. Actuarà com a secretari, amb veu però sense vot,
un funcionari de l’Ajuntament de Vila-real. El treball guanyador
es farà públic a través de la pàgina web de l’Ajuntament
(http://congresoiberoamericano.vila-real.es) i els mitjans de
comunicació utilitzats habitualment, a banda de la notiﬁcació al
guanyador o guanyadora.
DESENA. El concurs es podrà declarar desert sempre que els
treballs presentats no reunesquen uns mínims artístics i tècnics
a criteri del comité.
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OBJECTIUS:
• Oferir un espai de reﬂexió i anàlisi transdisciplinar que
permeta als professionals de la mediació policial intercanviar
experiències i generar consensos sobre els seus processos
d’adaptació al nou paradigma i les necessitats de recursos que
suposaria la seua implementació.
• Debatre les problemàtiques socials actuals des de distints eixos transversals, en el marc de la mediació policial.
• Conscienciar sobre la necessitat d’adoptar aquest nou
procediment de mediació policial, per a oferir seguretat i benestar a la ciutadania, descartant la mentalitat de la confrontació.
• Dissenyar el camí per a una nova policia des d’una perspectiva psicosocial complexa que treballa amb esperit de servei
amb autoritat i sense autoritarisme per a fer la seua aportació a
la pau i a la salut biopsicosocial dels ciutadans i de la comunitat
segons els criteris establerts per l’OMS en les seues reunions
d’Alma-Ata i Ottawa.
DESTINATARIS:
Policies que pertanyen als cossos i forces de seguretat, i professionals de la mediació i ciutadania en general.

LLOC DE CELEBRACIÓ:
Auditori Municipal de Vila-real
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PRESENTACIÓ:
En l’àmbit informal, la Policia Local és percebuda pels ciutadans com l’operador social de referència, per la seua capacitat
de resposta i per la diversitat de recursos amb què està relacionada professionalment. En l’àmbit formal hi ha lleis, normes, disposicions, etc., que estableixen les seues responsabilitats des
de la certesa que es tracten d’empleats municipals. A tot això
s’uneix la necessitat d’adaptar-se a una nova societat, canviant,
plural i multicultural; en la qual els problemes de convivència,
ben sovint esdevenen en conﬂictes. Per les complexitats que
presenten les noves necessitats dels ciutadans i de la societat, la policia ha de trobar noves maneres de gestionar aquests
conﬂictes, per a això necessita innovar en els seus recursos per
a afrontar aquestes demandes i, en conseqüència, innovar-se.
Estem davant d’un canvi de paradigma, en el canvi d’època
en l’ésser i en el fer de la Policia Local, i, per tant, es tracta
d’introduir noves eines per a oferir a la ciutadania un servei que
atenga millor les necessitats dels ciutadans i que produesca major satisfacció als policies locals en el seu exercici professional.
El Congrés Iberoamericà de Mediació Policial es planteja
com a objectiu ser el punt d’inﬂexió d’aquest necessari canvi
de paradigma. Les referències sobre les quals se sustenta són
l’esperança i el realisme. Segons els mediadors perceben que
compten amb les eines necessàries per a gestionar els conﬂictes i articular canvis en les relacions entre els ciutadans implicats.
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ONZENA. Els drets d’imatge de l’obra guanyadora passaran a
ser propietat de l’Ajuntament de Vila-real, que es reserva tots
els drets sobre aquest, inclosos els de reproducció, cessió,
modiﬁcació i ús. El guanyador o guanyadora es farà totalment
responsable enfront de les reclamacions que pogueren sorgir
de qualsevol naturalesa o que tercers pogueren fer pel que fa a
l’originalitat, pareguts o còpies parcials dels treballs presentats.
DOTZENA. Els treballs no premiats es podran recollir a
l’Ajuntament de Vila-real, durant els primers 30 dies hàbils a
comptar des de l’anunci del guanyador o guanyadora, o es
podrà demanar que es torne per correu si el sol·licitant es fa
càrrec de les despeses de l’enviament postal. Passat aquest
període de temps, s’entendrà que l’autor renuncia a l’obra i
aquesta passarà a ser propietat de l’Ajuntament de Vila-real.
TRETZENA. La participació en el concurs implica automàticament
l’acceptació total d’aquestes bases, que podran ser interpretades
per l’organització i per la Regidoria de Relacions Institucionals
en aquells aspectes que no s’hi preveuen. Es pot realitzar
qualsevol consulta a través de l’adreça electrònica proximitat@
ajvila-real.es
CATORZENA. Segons el que estableixen l’article 9.3 de la
Llei general de subvencions i la base 27a de les d’execució
del pressupost, punt 3r, es donarà publicitat a aquestes bases
en el Butlletí Oﬁcial de la Província i en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament de Vila-real.

“L’excel·lència en les relacions
personals marcarà el rumb de
les organitzacions”
Josep Redorta
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