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L’ISPC i els mossos d’esquadra 
organitzen una jornada sobre la 
seguretat en el món rural a Girona 
 
Amb l’objectiu d’analitzar des d’una perspectiva interdisciplinària la seguretat en les 
àrees rurals, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) celebra demà a Girona 
una jornada monogràfica. 
 
El director general de la Policia, Manel Prat , inaugurarà la jornada demà, acompanyat 
del director de Serveis d’Interior de la Generalitat, Albert Ballesta , d’alcaldes de 
diferents localitats de la província de Girona i de comandaments del Cos de Mossos 
d’Esquadra, entre d’altres. 
 
El programa s’adreça a membres dels cossos de policia de Catalunya i altres 
professionals que desenvolupen funcions relacionades amb la seguretat en l’àmbit rural i 
permetrà conèixer les implicacions de la gestió de la seguretat en el camp per part de la 
policia i la resta d’operadors de seguretat i del sector primari.  
 
La jornada s’iniciarà amb una exposició sobre el Programa Operatiu Específic (POE) del 
Món Rural, endegat el 2011 a diferents regions policials i liderat Policia de la Generalitat 
amb l'objectiu de reduir i prevenir els fets delictius que tenen més incidència en les zones 
rurals. A continuació s’aprofundirà en el coneixement de la percepció de la seguretat en 
el món rural amb els diferents operadors de seguretat i les entitats del sector primari, en 
la tasca de coordinació que es fa a la Regió Policial de Girona i les iniciatives més 
recents que s’han dut a terme al territori. 
 
El sotsinspector en cap regional del Cos d’Agents Rurals, Ignasi Dalmases, i el comissari 
en cap de la Regió Policial de Girona, Joaquim Belenguer, duran a terme les conclusions 
finals de la reflexió i del coneixement compartit en les jornades. 
 
La inauguració (9h), les conclusions i la cloenda de la jornada (13.30h) són
obertes als mitjans de comunicació. Els mitjans que vulgueu cobrir aquest 
acte us heu d’acreditar abans de les 18 h de dimarts 29 de maig enviant
nom, cognoms i DNI a  com.mossosgir@gencat.cat.
Per a més informació, podeu contactar amb l’Àrea de Comunicació de la Regió 
Policial de Girona (972 181 622 ) o Leticia Rodriguez (93 554 13 05 / 695 56 14 58). 
 
Auditori Josep Irla. Delegació del Govern de la Generalitat a Girona. Plaça Pompeu 
Fabra, 1. 17002 Girona.  


