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Seminari
La cultura de seguretat a l’Estat espanyol
i a Catalunya (3ª edició)
Direcció: Dr. Joan Lluis Pérez Francesch, director de l’ICPS
Amb aquest seminari volem contribuir al desenvolupament d'una cultura de seguretat en el
marc de la societat democràtica, difondre els valors cívics i analitzar les capacitats de
prevenció, detecció, reacció, anàlisi, recuperació, resposta, investigació i coordinació davant
amenaces greus com el terrorisme, la criminalitat organitzada o la delinqüència en el
ciberespai.
Ens plantegem també estudiar els elements essencials de la seguretat i les respostes que
ofereix l'ordenament jurídic, les quals han de ser complementades per raons d'eficàcia per
un discurs de les virtuts cíviques per part de la ciutadania i els servidors públics.
Volem incidir en l’estat de conscienciació i sensibilització de la ciutadania, professionals,
empreses i administracions públiques davant els riscos a la convivència en llibertat i el
respecte a la garantia dels drets constitucionals.

PROGRAMA
7 de maig de 2019
Crisi de valors, desordre social i seguretat, Dr. Tomás Gil Márquez (Universitat
Autònoma de Barcelona)
15 de maig de 2019
La seguretat a l’esfera digital, Sr. Xavier Rubiralta Costa, (Universitat Autònoma de
Barcelona)
22 de maig de 2019
La cultura del càstig, Dr. Francesc Guillén Lasierra (Generalitat de Catalunya)
29 de maig de 2019
Les competències de la Generalitat en seguretat abans i després de l’aplicació de
l’article 155 CE: una perspectiva jurídica però també fàctica, Dr. Àlex Bas Vilafranca
(Universitat Autònoma de Barcelona)
5 de juny de 2019
L’1 d’octubre de 2017: dues visions confrontades sobre seguretat, Sr. Jaume Bosch
Mestres (Institut de Seguretat Pública de Catalunya)
Cloenda del seminari

Lloc i horari de realització:
Totes les sessions es realitzaran de 16 a 18 h. a la seu de l’ICPS, (c/Mallorca 244 pral.,
Barcelona).
Inscripció i quota: La inscripció és realitzarà a través de la butlleta d’inscripció adjunta,
disponible també al web www.icps.cat. La quota general d’inscripció al Seminari és de 60 €.
Els estudiants universitaris que acreditin una matrícula vigent del curs acadèmic 2018/2019
podran acollir-se a la quota reduïda d’inscripció de 40€, seguint les següents instruccions.
El pagament es realitzarà on line per TPV. Les places són limitades i seran adjudicades per
rigorós ordre d’inscripció.
Certificat d’assistència: Els inscrits al Seminari que hagin assistit a un mínim del 80% de
les cinc sessions, rebran un document acreditatiu de la seva assistència.
NOTA:
L’ICPS es reserva el dret d’anul·lació del seminari en el cas de no assolir la quota
mínima d’alumnes.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Amb el suport de:

