
OBJECTIUS 

⇒ Conéixer les eines i tècniques de mediació per 
a facilitar la labor que es fa en els Jutjats de 
Pau, com a resolución alternativa de conflictes. 

⇒ Introduir-se al marc jurídic, els principis i les 
característiques de la mediació. 

⇒ Donar a conéixer la Llei de Mediació de la Co-
munitat Valenciana. 

⇒ Ser capaç de diferenciar la mediació de la ne-
gociació i la conciliació. 

DESTINATARIS 

Jutges de Pau 

Secretaris de Jutjats de Pau 

Personal d ’ ajuntaments 

Col·lectius ciutadans 

  
I I  JORNADES 

MEDIACIÓ  
JUTJATS DE PAU 

 

INSCRIPCIONS 

⇒ Per mitjà de correu electrònic a:  

coordinacio@fvmp.org.es 
Dades necessàries per a  inscriure ’ s: 

Nom Complet 

NIF ( si desitja certificat )  

Correu electrònic 

Telèfon de contacte 

Col·lectiu a què pertany i  si és el cas, Jutjat de Pau 
de destinació. 

Places limitades 

Aforament limitat. Si és el cas, rebrà un correu electrò-
nic confirmant la seua inscripció. 

Més informació 

Eugeni J. de Manuel Rozalén, director de Coordinació 
FVMP, 659959421, coordinacio@fvmp.org 

Julia Colomer Alcalí, cap Oficina Tècnica FVMP 
963914668, jcolomer@fvmp.org 

http://www.justicia.gva.es/es/mediación 



Província d ’ A lacant 

 Elda,  8 de novembre 2019 

Saló de Plens Ajuntament. Elda, Pl. Con-
titució, 1. 

⇒10:00h. –  Inauguració 

⇒10:15h.-  Introducció: La mediació a la 
Comunitat Valenciana 

José García Añón, director gene-
ral de Reformes Democràtiques i 
Accés a la Justiícia. 
Juan Luis Gironés Penadés, Ser-
vei de Mediació. 

⇒11:00h.- Pausa 

⇒11:30h.- Caixa d ’ e ines del jutge de 
Pau per a treballar en mediació 

Ricardo Juan Sánchez, professor 
titular de Dret Processal. Universi-
tat de València. 

⇒13.00 h.- Conferència de clausura:  

L ’ e xperiència en la mediació 

Verónica López Yagües, professo-
ra titular de Dret Processal de la 
Universitat d ’ A lacant. Magistrada 
Suplent amb destinació en l ’
Audiència Provincial d’ A l acant i 
membre de GEMME. 

⇒14:00h. –  Clausura 

Província de València  

 Requena, 5  de novembre 2019 

Saló de Plens Ajuntament. Requena, C/ 
Consistoria, 2. 

⇒10:00h. –  Inauguració 

⇒10:15h.-  Introducció: La mediació a la 
Comunitat Valenciana 

José García Añón, director general 
de Reformes Democràtiques i Ac-
cés a la Justícia. 
Juan Luis Gironés Penadés, Ser-
vei de Mediació. 

⇒11:00h.- Pausa 

⇒11:30h.- Caixa d ’ e ines del jutge de 
Pau per a treballar en mediació 

Ricardo Juan Sánchez, professor 
titular de Dret Processal. Universi-
tat de València. 

⇒13.00 h.- Conferència de clausura:  

L ’ e xperiència en la mediació 

Juan Mejías Gómez, magistrat-
jutge i vicepresident de GEMME-
Espanya 
( G rup Europeu de Magistrats per 
l a  m e d i a c i ó ; h t t p s : / /
mediacionesjusticia.com)  

⇒14:00h. –  Clausura 

II JORNADES MEDIACIÓ JUTJATS DE PAU 
Província de Castelló 

Soneja, 4  de novembre 2019  
Saló de Plens Ajuntament. Soneja, Plaça 
Hostal, 1. 

⇒10:00h. –  Inauguració 

⇒10:15h.-  Introducció: La mediació a la 

Comunitat Valenciana 

José García Añón, director gene-
ral de Reformes Democràtiques i 
Accés a la Justícia. 
Juan Luis Gironés Penadés, Ser-
vei de Mediació. 

⇒11:00h.- Pausa 

⇒11:30h.- Caixa d ’ e ines del jutge de 
Pau per a treballar en mediació 

Ricardo Juan Sánchez, professor 
titular de Dret Processal. Universi-
tat de València. 

⇒13.00 h.- Conferència de clausura:  

L ’ e xperiència en la mediació 

José Manuel Marco Cos, magis-
trat, president de l’ A u diència 
Provincial de Castelló. 

⇒14:00h. –  Clausura 


