Curs
Civisme i convivència en l’àmbit local (IIª edició)
Direcció: Dr. Joan Lluis Pérez Francesch, Observatori de la convivència i el
civisme a Catalunya- UAB
PROGRAMA
2 de maig de 2017
El perjudici econòmic de conviure amb okupes: convivència i aportacions a la
comunitat, Sr. Joan Barrera, Síndic de Greuges Cornellà de Llobregat.
9 de maig de 2017
La Mina i el Camp de la Bota: conflictivitat, integració i justícia social, Sr. Josep M.
Monferrer, activista social del barri de La Mina.
16 de maig de 2017
Ciclistes per la ciutat. Estudi de cas dels conflictes entre vianants, ciclistes i
automòbils i propostes de gestió, Sr. Xavier Pastor, UdG; Sr. Chema Montorio, UdG;
Sra. Cristina Ramon, UdG; i Sra. Anna Satorra, UdG
23 de maig de 2017
Convivència i civisme en l’oci de nit: aplicació de la mediació nocturna, Sr. Eduard
Carrera, UdG; Sr. Xavier Pastor, UOC i UdG.
30 de maig de 2017
Presentació del pla pilot sobre civisme i convivència a l’Institut Vall de Llémena de
Sant Gregori (Girona), Sra. Neus Heras, Institut Vall de Llémena; i Sr. Isidre Llucià, UAB.
6 de juny de 2017
Els valors a Catalunya. Resultats del procés de participació “Construïm un nou país
amb valors”, Sr. Jaume Forés, Generalitat de Catalunya.
8 de juny de 2017
Immigració i convivència als barris: territoris sense Occident?, Dr. Ángel Belzunegui,
Centre d’Estudis sobre els conflictes socials- Universitat Rovira i Virgili.

Lloc i horari de realització:
Totes les sessions es realitzaran de 17 a 19 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 Curs és de 30 €. 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 curs. En aquest cas, la
quota d’inscripció serà de 5 €.
Certificat d’assistència: Els inscrits al Curs que hagin assistit a un mínim del 80% de les
set sessions, rebran un document acreditatiu de la seva assistència.
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