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L’Escola d’Estiu de l’ISPC analitza l’ús i 
la seguretat de l’espai públic 
 
� Les jornades tindran lloc del 9 al 12 de juliol a l a seu de l’ISPC a Mollet del 

Vallès 
 
La segona edició de l’Escola d’Estiu de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
(ISPC) abordarà des de diferents vessants l’ús de l’espai públic i la seva seguretat. La 
primera jornada de l’Escola d’Estiu, que inaugurarà el conseller d’Interior, Felip Puig , 
reflexionarà des d’una perspectiva general el paper de l’espai públic en la societat i les 
diferents visions existents per a la seva gestió, tant des del punt de vista de l’ús com del 
de la seguretat.  
 
A continuació, s’analitzaran amb profunditat aspectes més concrets, tenint en compte les 
característiques socials i culturals de Catalunya: la utilització de l’espai públic en l’àmbit 
del lleure, com a espai de reivindicacions festives, socials o polítiques; s’analitzaran els 
aspectes normatius que en regulen l’ús, i els abusos que s’hi produeixen, en forma 
d’incivisme, de vandalisme, o d’activitats il·lícites. També es tindran en compte els nous 
usos que sorgeixen en diferents espais, tant en zones urbanes com en espais naturals.   
 
L’objectiu de les jornades és fer una anàlisi des d’una perspectiva integral de la 
seguretat, és a dir, des del punt de vista de la seguretat ciutadana, de la seguretat física 
de les persones i de les infraestructures, o des de la col·laboració entre els diferents 
operadors que hi intervenen, ja siguin del sector públic o privat. 
 
Les jornades comptaran amb la presència de destacats especialistes i professionals 
implicats en la gestió de l’espai públic, com ara responsables polítics de l’Administració 
pública i de la justícia, directius d’actes i d’esdeveniments de diferent temàtica, 
catedràtics d’universitats, comandaments del Cos de Mossos d’Esquadra i de les policies 
locals de Catalunya, entre d’altres. 
 
L’Escola, que se celebrarà la segona setmana de juliol a les instal·lacions de l’Institut, 
s’adreça a tota la ciutadania i, en especial, als membres dels operadors públics i privats 
del sistema de seguretat, i tècnics i professionals especialistes de diferents àmbits 
funcionals, entre d’altres, amb l’objectiu de crear un espai de formació, de debat i de 
reflexió en l’àmbit de la seguretat a Catalunya. 
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L’ISPC, com a centre de creació i transferència del coneixement del sistema de seguretat 
pública de Catalunya té, entre les seves finalitats, promocionar l’estudi i la recerca en 
l’àmbit de la seguretat. Amb l’organització de l’Escola d’Estiu, l’Institut de Seguretat 
Pública vol aprofundir en el coneixement de determinats aspecte s del sistema 
públic de seguretat , difondre els pilars i els valors de servei que el sustenten i generar 
sinèrgies entre els diferents operadors, així com potenciar la creació de xarxes estables 
de col·laboració entre professionals. 
 
La primera edició, sota l’epígraf ‘El sistema públic de seguretat: un servei a les persones’, 
va reunir durant cinc dies 100 ponents i més de 400 professionals, entre membres dels 
operadors públics i privats del sistema de seguretat, i tècnics i especialistes de diferents 
àmbits funcionals.  
 
Per a més informació o concertar entrevistes, podeu  contactar amb l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya: 93 554 13 05 / 93 5 67 50 57 o al correu electrònic 
comunicacio.ispc@gencat.cat, o amb l’Oficina de Com unicació del Departament 
d'Interior: 93 551 21 48 / 93 551 22 69. 
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Programa de la 2a Escola d’Estiu  
 
Dilluns 9 de juliol 

9 h Inauguració de la 2a Escola d’Estiu 

• Felip Puig i Godes , conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya 

• Núria Aymerich i Rocavert , directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 

Marc general de la seguretat a l’espai públic 

9.30 h Ponència magistral. L’espai públic en una societat democràtica 

• Àngel Castiñeira Fernández , director de la Càtedra Lideratges i Governança Democràtica 

d’ESADE 

10.15 h Taula rodona 1. Visions de l’espai públic  

Moderadora: Elisabeth Abad Giralt , diputada al Parlament de Catalunya 

• Xavier Gibert Espier , secretari general d’Interior de la Generalitat 

• Joan Subirats Humet , doctor en ciències econòmiques i catedràtic de ciència política de la 

Universitat Autònoma de Barcelona 

• Josep Llobet Bach , arquitecte, director de la Fundació Bosch i Cardellach 

11.45 h Pausa 

12.15 h Taula rodona 2. La seguretat a l’espai públic 

Moderador: Miquel Sellarès , antic director de Seguretat Ciutadana de la Generalitat 

• Joan Delort i Menal , gerent de l’Àrea de Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona 

• Manel Prat Peláez , director general de la Policia de la Generalitat 

• Romà Codina Maseras, alcalde de Lloret de Mar 

13.45 h Cloenda de la jornada 

 

Dimarts 10 de juliol 

L’ús de l’espai públic. Lleure, convivència i reivi ndicació  

9.30 h Ponència magistral. L’espai públic com a espai de convivència cívica  

• Joaquim Forn Chiariello , primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona 

10.15 h Taula rodona 1. Espai de cultura i lleure 

Moderador: Manel Pardo Sabartés, director general de Protecció Civil 

• Jordi Baijet Vidal , exalcalde de Sitges 

• Josep Palouzié Vizcaya , cap de la Policia Municipal de Girona 

• Pau Llacuna Ortínez , director executiu de la Fira de Tàrrega  

11.45 h Pausa 

12.15 h Taula rodona 2. Espai de reivindicacions socials i polítiques 

Moderador: Marc Pons Aguilar , facultatiu del cos de Mossos d’Esquadra, ISPC 
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• Enric Juliana Ricart , periodista i corresponsal de La Vanguardia a Madrid 

• Ferran Sáez Mateu , director del Centre d’Estudis de Temes Contemporanis 

• Dionís Oña Martín , secretari adjunt a la Secretaria de Política Sindical de la UGT de 

Catalunya 

• Xesús B. González López , secretari d'Organització de CCOO de Catalunya i membre del 

Consell de Seguretat de Catalunya en representació de CCOO 

13.45 h Cloenda de la jornada 

 

Dimecres 11 de juliol 

La regulació de l’ús de l’espai públic 

9.30 h Ponència magistral. La necessitat d’una regulació de l’espai públic 

• Joan Manuel Trayter Jiménez , catedràtic de dret administratiu a la Universitat de Girona 

10.15 h Taula rodona 1. Les ordenances municipals  

Moderadora: Marta Gordi Aguilar,  cap de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior 

• Mercè Conesa Pagès , alcaldessa de Sant Cugat del Vallès 

• Montserrat Carreras Garcia , alcaldessa de Cunit 

• Joan Cañada Campos, director general d’Administració Local, Departament de Governació i 

Relacions Institucionals de la Generalitat 

11.45 h Pausa 

12.15 h Taula rodona 2. Una legislació catalana sobre l’espai públic 

Moderador: Pere Torres Grau , assessor en matèria de seguretat pública al Departament 

d’Interior 

• Lluís Guinó Subirós , diputat al Parlament de Catalunya, Grup Parlamentari de 

Convergència i Unió 

• Joaquim Llena Cortina , diputat al Parlament de Catalunya, Grup Parlamentari Socialista 

• Pere Calbó Roca , diputat al Parlament de Catalunya, Grup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya 

• Jaume Bosch Mestres , diputat al Parlament de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa  

• Oriol Amorós i March , diputat al Parlament de Catalunya, Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya   

13.45 h Cloenda de la jornada 

 



                        

 

 

 

                                   
 

 

 

 5 

Dijous 12 de juliol 
L’abús de l’espai públic. Llibertat i seguretat 

9.30 h Ponència magistral. Les amenaces a la seguretat i la llibertat en l’esp ai públic  

• Pablo Llarena Conde , president de l’Audiència Provincial de Barcelona  

10.15 h Taula rodona 1. Ús indegut de l’espai públic. Activitats il·lícites  

Moderador: Andreu Joan Martínez Hernández , director general d’Administració de Seguretat 

del Departament d’Interior de la Generalitat 

• Enric García Doñate , intendent de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, cap de 

l’Àrea Bàsica Policial de Ciutat Vella (Barcelona) 

• Míriam de Rosa Palacio , titular del Jutjat d’Instrucció núm. 10 de Barcelona  

• Mercè Homs i Molist , regidora del Districte de Ciutat Vella de l’Ajuntament de Barcelona 

• Manel Calero Talavera , sotsinspector en cap de la Policia Local de Gavà 

 

11.45 h Pausa 

12.15 h Taula rodona 2. Incivisme i vandalisme 

Moderador: Joan Carles Molinero , comissari de la Policia de la Generalitat-Mossos 

d’Esquadra, cap de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona 

• Xavier Creus Arolas , intendent de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, cap de 

l’Àrea Bàsica Policial del Gironès-Pla de l’Estany 

• Francesc Xavier Altarriba Mercadé , director de l’Institut de Prospectiva i Anàlisi de la 

Realitat Social 

• Representant de la Guàrdia Urbana de Barcelona  

13.45 h Cloenda de la 2a Escola d’Estiu 

• Miquel Àngel Gimeno Jubero , president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

• Xavier Gibert i Espier , secretari general d’Interior de la Generalitat 

• Núria Aymerich i Rocavert , directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 

 

 

 


