
Seminari  

La cultura de seguretat a l’Estat espanyol  
i a Catalunya 

 
Coordinació: Dr. Tomás Gil Márquez, LSTE Grup UAB 
Direcció: Dr. Joan Lluís Pérez Francesch, LSTE Grup UAB 

PROGRAMA  

19 d’abril de 2017 

El model català de seguretat: dels inicis a l’actualitat (1979-2017). Fites i 
insuficiències d’un procés de trenta-vuit anys,  
Sr. Jaume Bosch, Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 

26 d’abril de 2017 

El paper de les policies locals en el sistema de policia de Catalunya,  
Sra. Begonya Curto, Generalitat de Catalunya. 

3 de maig de 2017 

L’aplicació del model de seguretat sostenible a la Diputació de Barcelona,   
Dr. Joan Miquel Capell, Diputació de Barcelona. 

17 de maig de 2017 

Seguretat pública i seguretat privada en el sistema català de seguretat. L’informe 
del Síndic de Greuges sobre seguretat privada (2016),  
Sr. Joaquim Adrià, Transports Metropolitans de Barcelona.  
 
24 de maig de 2017 

Cultura de Seguretat i defensa i estat propi,  
Sr. Marc Gafarot, expert en relacions internacionals. 

 

Lloc i horari de realització:  
Totes les sessions es realitzaran de 17,30 a 19,30 hores 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 d’inscripció al Seminari és de 25 €. El 
pagament es realitzarà on line per TPV. Les places són limitades i seran adjudicades per 
rigorós ordre d’inscripció. 
Hi ha també l’opció d’inscriure’s únicament a la primera sessió del seminari. En aquest cas, 
la quota d’inscripció serà de 5 €. 
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.  
 

ACCÉS A LA  
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ  

AL CONJUNT DEL SEMINARI 

ACCÉS A LA 
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ  

A LA PRIMERA SESSIÓ 

 
Organitzadors:  Grup de Recerca LSTE-UAB i Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) 

 
 
     
     
                                     
      

Institut de Ciències Polítiques i Socials 

Adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona 

http://www.icps.cat/fd-inscripcio/seminari-cultura-seguretat-2017
http://www.icps.cat/fd-inscripcio/sessio-puntual-seminari-cultura-seguretat-2017

