S’abordarà aquesta problemàtica des de diferents
òptiques (psicologia, policia, criminologia i gestió
alternativa de conflictes) amb la finalitat de conèixer la
seva gènesi, els processos que segueixen, estratègies
preventives i possibles vies d’intervenció.

A qui s’adreça
A membres de cossos i forces de seguretat; titulats i
estudiants
universitaris;
tècnics
d’institucions
educatives i dels serveis socials; organitzacions del 3r
sector i representants públics.

Figueres, 25 de març de 2010

Lloc
Sala Martín Cermeño
del Castell de Sant
Ferran. S’habilitarà
estacionament en el
fossat del castell.

Col·laboren:
Informació
Guàrdia Urbana de Figueres
Telèfon: 972032370; Fax.: 972671736
Correu electrònic: elazaro@figueres.org
Seminari de ciències penals i criminològiques

Horaris de la jornada
9 -9’30 h Acreditacions
9’30-9’45 h Inauguració
9’45-10’45 h "Transnacionalismo y jóvenes."
Dr. David Brotherton (John Jay College of Criminal Justice, City
University of New York).
10’45-11’15h Pausa cafè
11’15-12’15 h “El fenomen de les bandes. De la captació a la
integració dins el grup.”
Francesc Gómez Macià (Psicòleg i diplomat en investigació privada).
12’15-13’15 h “Les fórmules pràctiques de la Gestió Alternativa de
Conflictes Públics en una societat complexa i plural.”
Xavier Pastor (Politòleg, director del Diploma de Postgrau en Mediació
comunitària i Resolució de Conflictes Públics de la Universitat de
Girona).
13’15-14’15 h "Bandas callejeras latinoamericanas y criminalidad
organizada."
Dr. Leanid Kazyrytski (Universitat de Girona).

Inscripció
Remetre un correu electrònic a elazaro@figueres.org
fent constar:
Nom i cognoms:
Institució:
Càrrec:
Adreça:
Població:
CP.:
Telèfon de contacte:
Correu electrònic:
Atès que les places són limitades, un cop rebuda la
sol·licitud i verificada la disponibilitat, es remetrà per
correu electrònic el número de compte corrent al qual
s’hauran d’ingressar 15 € (el preu inclou el dinar en el
Restaurant La Cantina del Castell de Sant Ferran).

14’15-16 h Dinar

Per a confirmar la inscripció caldrà remetre el
comprovant d’ingrés al correu electrònic abans
esmentat o bé al fax de la Guàrdia Urbana.

16-18h “Nous grups organitzats i violents a Catalunya”
Xavier Vilamajó Lancho, membre del Gabinet de Seguretat de la
Secretaria de Seguretat del Departament d’Interior

Diploma

18-18’30 h Taula rodona

És lliurarà diploma d’assistència.

18’30-18’45 h Cloenda i lliurament de diplomes

