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L’ISPC organitza unes jornades al voltant
del crim organitzat


Les jornades tindran lloc el 28, 29 i 30 de novembre, i el 2 de desembre a la seu
de l’ISPC a Mollet del Vallès

L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) organitza la propera setmana unes
jornades dedicades al crim organitzat on especialistes de diverses disciplines analitzaran
la situació actual del crim organitzat al nostre país i en l’àmbit internacional, així com els
instruments legals, judicials i tècnics policials de què es disposa actualment en la lluita
contra aquest fenomen.
El conseller d’Interior, Felip Puig, inaugurarà el curs el proper dilluns; a l’acte també hi
assistiran la directora de l’ISPC, Núria Aymerich, el director general de la policia, Manel
Prat, i comandaments de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, entre d’altres.
Durant les jornades membres de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra,
representants de diferents policies europees, professionals de l’àmbit de la justícia,
universitari i escriptors analitzaran els trets característics del crim organitzat, com ara què
els diferencia de la delinqüència comuna, l’abast geogràfic que tenen, les estructures de
grup i les jerarquies per les quals es regeixen, els àmbits delictius en què s’han
especialitzat o els vincles entre els diferents clans mafiosos existents, entre d’altres
aspectes. També hi haurà sessions dedicades a determinats grups, com és el cas de la
màfia marsellesa, l’albanòfona o la russa.
El programa inclou, a més, sessions de treball de marcat caire tècnic dedicades a
l’anàlisi de determinades problemàtiques vinculades a la investigació de temes específics
relacionats amb el crim organitzat per detectar aspectes de millora i formular-ne
propostes.

*Adjuntem el programa
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Programa
DILLUNS 28 DE NOVEMBRE
9h

Benvinguda
NÚRIA AYMERICH I ROCAVERT. Directora de l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya
Inauguració
FELIP PUIG I GODES. Conseller d’Interior de la Generalitat

9.15 h

Màfies en moviment. Com el crim organitzat conquereix nous territoris
FEDERICO VARESE. Professor de criminologia de la Universitat d’Oxford

10.30 h

Crim organitzat i amenaces
Membre del Centre Nacional d’Intel·ligència (pendent de confirmar)

11.45 h

Pausa

12.15 h

La investigació patrimonial als delictes vinculats al crim organitzat
JAVIER ZARAGOZA AGUADO. Fiscal en cap de l’Audiència Nacional

13.30 h

Europol i Eurojust davant del crim organitzat
-

14.30 h

JUAN ANTONIO GARCÍA JABALOY. Membre nacional d’Espanya a Eurojust
Membre de l’Europol (pendent de confirmar)

Finalització de la primera jornada

DIMARTS 29 DE NOVEMBRE
9h

10.15 h

Crim organitzat i corrupció
-

JOSÉ GRINDA GONZÁLEZ. Fiscal de la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la
Criminalitat Organitzada de la Fiscalia General de l’Estat

-

FERNANDO BERMEJO MONJE. Fiscal delegat de la Fiscalia Anticorrupció de
Barcelona

La màfia russa: Palabra de Vor
-

PABLO MUÑOZ LÓPEZ. Escriptor i periodista

-

CRUZ MORCILLO MACÍAS. Escriptora i periodista

11.45 h

Pausa

12 h

La màfia albanòfona
ARDIAN CIPA. Cap de la Unitat Antitràfic de la Direcció General de la
Policia Nacional d’Albània

13.15 h

Finalització de la segona jornada
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DIMECRES 30 DE NOVEMBRE
9h

La investigació judicial del crim organitzat
FERNANDO GRANDE MARLASKA GÓMEZ. Jutge de l’Audiència Nacional

10 h

Criminalitat i antimàfia. Una paradoxa made in Italy per a la Unió
Europea
JOAN QUERALT I DOMÈNECH. Periodista i escriptor

11.45 h

Pausa

11.30 h

La màfia marsellesa
GILLES SOULIE. Comissari en cap del Servei Regional de la Policia Judicial de
Montpeller

12.30 h

13.45 h

La lluita policial contra el crim organitzat
-

JORDI BASCOMPTE I RIQUELME. Intendent en cap de la Divisió d’Investigació
Criminal de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra

-

ELOY QUIROS. Comissari de la Unitat de Drogues i Crim Organitzat del Cos
Nacional de Policia

-

ANTONIO CORTÉS RUIZ. Tinent coronel de la Unitat de Crim Organitzat de la
Guàrdia Civil

-

CARLOS RIOJA GÓMEZ. Comissari en cap de la Unitat d’Investigació Criminal i
Policia Judicial de l’Ertzaintza

Finalització de la tercera jornada
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DIVENDRES 2 DE DESEMBRE
9h

N’Drangueta
NICOLA GRATTERI. Fiscal del Tribunal de la República de Reggio Calàbria

10 h

Drogues i crim organitzat
GERARDO CAVERO FORRADELLAS. Fiscal de l’Audiència Provincial de
Barcelona

11.45 h

Pausa

11.30 h

Conclusions
JOSEP LLUÍS TRAPERO ÁLVAREZ. Comissari sotscap de la Comissaria General
d’Investigació Criminal de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra

12 h

Cloenda
MANEL PRAT PELÁEZ. Director general de la Policia de la Generalitat

12.15 h

Finalització de les jornades

Els mitjans que vulgueu cobrir aquest acte us heu d’acreditar abans de les 10:00 hores
de divendres 25 de novembre enviant al correu electrònic
comunicacio.ispc@gencat.cat nom i cognoms, DNI, mitjà i matrícula del cotxe, si en
porteu.

Per a més informació o concertar entrevistes amb ponents, podeu posar-vos en contacte
amb la Leticia Rodriguez al 695 56 14 58 o bé amb l’oficina de comunicació del
Departament d'Interior: 93 551 25 10/ 93 551 21 48
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