
 
 

  L’ISLAMISME 
GIHADISTA, UN 
FENOMEN GLOBAL A 
CATALUNYA (2a. edició) 

Anàlisi, prevenció i contranarrativa 

Coordinador del curs: Dr. Jofre Montoto 

 

 
Professorat 
Jofre Montoto és autor del llibre “Gihad, l’amenaça de 
l’islamisme radical a Catalunya”. Doctor en Dret Públic 
Global per la UAB, amb la tesi “La ideologia gihadista i 
mesures multidisciplinars per combatre-la”. Llicenciat 
en Geografia i Història en l’especialitat d’Antropologia 
Social i Cultural per la UB. Llicenciat en Periodisme per 
la UPF. Màster en Estudis policials UB-UAB. Màster en 
Seguretat i Prevenció per la UAB. 

Jordi G. és Comandament dels Mossos d’Esquadra 
adscrit a la Comissaria General d’Informació. Mosso 
d’Esquadra des de l’any 1998. Llicenciat en Ciències 
polítiques i Sociologia per la UAB, Estudis de Geografia 
i Historia UB i UAB. 

Marta Casals Castañé és llicenciada en Geografia i 
Història en l’especialitat d’Antropologia Cultural per la 
UB, i màster en Educació Inclusiva per la UVic. Experta 
en gestió de la diversitat i la convivència i en educació 
intercultural, amb una àmplia experiència en 
intervenció, consultoria i formació en l’àmbit de 
polítiques locals i en àmbits educatius. Autora de 
diversos articles i col·laboradora en diversos màsters i 
postgraus. 

Anna Teixidor és periodista de TV3 i autora del llibre 
“Combatents en nom d’Al·là”. Doctora en Comunicació 
Social per la UPF. Llicenciada en Humanitats i 
Periodisme. Coautora de diversos reportatges al 
programa “30 minuts”: “A la recerca del paradís”, 
“Desarmar Estat Islàmic”, “Es-Satty: retrat d’un 
impostor”, entre d’altres. 

Xavier Torrens és professor de Ciència Política i de 
l’Administració a la UB. Politòleg i sociòleg. Especialista en 
Gestió de la Diversitat. Analista de polítiques públiques. 
Investigador visitant a les universitats americanes The 
City University of New York (CUNY), Emory University 
(EU), Georgia State University (GSA), University of 
Texas at Austin (UT). Coeditor del llibre “Ideologías y 
movimientos políticos contemporáneos” i “Manual de 
Ciencia Política”. Autor dels capítols del llibre “Teoría de 
la conspiración como metanarrativa del islamismo 
yihadista”, “Racismo y antisemitismo”, 
“Multiculturalismo” i coautor de “El islamismo yihadista 
y el fascismo clásico: concomitàncies y divergencias”.  

Mario Toboso és autor del llibre “Lobos de Occidente: 
El Terrorismo Individual como elemento emergente y 
evolución táctica de al-Qa`ida”. Professor de la UB. 
Doctor en Seguretat Internacional per la UNED. Expert 
universitari en Anàlisi de la Violència Política per 
la Universidad de Granada. Llicenciat en Dret per la 
UdG. Professor de Terrorisme i antiterrorisme a la UB.    

 

 
 
Presentació 
 
Després d’anys d’atemptats, el gihadisme és un 

fenomen socialment conegut.  

Tanmateix, tant en l’opinió pública com en 

l’àmbit dels i les professionals de la seguretat, 

existeix un gran desconeixement sobre els 

significats de la ideologia que el sustenta així 

com les seves característiques operatives.  

Aquest fet té conseqüències no només en la 

comprensió del fenomen en sí mateix sinó 

també en el combat contragihadista.  

Amb aquest curs oferim una formació 

especialitzada a fi de fer possible un millor 

coneixement del gihadisme en les seves 

diferents dimensions. 

 
A qui s’adreça 
 
A totes les persones que tenen interès en el 

gihadisme, tant aquelles que s’hi apropen per 

motivacions personals com les ho fan per 

interessos acadèmics o professionals. 

 
Metodologia de les sessions 
 
Curs de 20 hores de les quals 17 són 

presencials i 3 es dedicaran a un treball sobre 

percepcions i convivència intercultural. 

Les persones inscrites tindran accés on-line a 

una selecció de materials de lectura per tal 

d’aprofundir en el contingut de les sessions. 

 

Assistència i expedició de certificació  
 
Rebran un certificat d’assistència qui hagi 

assistit al 80 per cent o més de les hores 

lectives programades. 

 
 

Institut de Ciències Polítiques i 

Socials 

Amb la col·laboració de 



 
 Programa 

 
El curs s’organitza en cinc sessions: 

Sessió 1. Dijous 14 de juny, de 16 a 19.30 h. 

“Conformació de la ideologia gihadista: 
dels orígens de l’Islam a l’islamisme 
polític i la doctrina del takfir” 

 Prof.: Dr. Jofre Montoto 

1. L’aparició de l’Islam, societat tribal i 
Imperi. Els Califats. 

2. Panarabisme, crisi i decadència. 
L’Islamisme polític. 

3. Conformació intel·lectual del gihadisme. De 
Taymiya a Azzam. 

4. La doctrina del takfir, afgan alumni, el 
naixement d’al-Qaeda. 

5. De l’11-S a Daesh i la consolidació del 
terrorisme global. 
 

Sessió 2. Dimecres 20 de juny, de 16 a 
19.30 h. 

“Seguretat i acció policial contra el 
gihadisme a Catalunya” 

 Prof.: Sr. Jordi G. 

1. Origen del Moviment Gihadista Global 
(MGG): d’al-Qaeda a Daesh. Creació i 
expansió del Califat. Escenari post-Califat. 

2. Naturalesa del MGG. Estructura, 
finançament i modus operandi. 
Organitzacions centrals, regionals i de 
base. Els actors individuals. Del 
macrofinançament al microcrèdit. 
Tipologies d’atemptats. De la planificació a 
la improvisació. 

3. La radicalització gihadista. Els processos de 
radicalització ideològics. La radicalització 
gihadista. Entorns favorables de 
radicalització. Propaganda gihadista i paper 
de les xarxes socials. Prevenció de la 
radicalització a Catalunya: el PRODERAI. 

4. Operativa policial. Regulació penal dels 
delictes de terrorisme. El terrorisme 
gihadista a Catalunya. Operacions policials 
antigihadistes a Catalunya 

 

Sessió 3. Dijous 21 de juny, de 16 a 20 h. 
TALLER “Nosaltres i els altres: judicis i 
prejudicis” 

Prof.: Sra. Marta Casas Castañé 

El fenomen del terrorisme gihadista al nostre 
país, i molt especialment després dels 
atemptats de l’estiu del 2017, posa en alerta la 
societat catalana, però també posa sota sospita 
(almenys a ulls de molta gent) la comunitat 
musulmana. Com podem identificar els riscos i 
fer prevenció de la radicalització sense generar 
una situació de discriminació? Com podem 
respondre a aquest repte sense generar una 
fissura entre “nosaltres i els altres”? Tenim 
consciència de com la comunitat musulmana se 
sent afectada per una doble amenaça? 

S’impartirà la conferència: “Dels Foreign 
Fighters als atemptats del 17-A” 
Prof.: Sra. Anna Teixidor 
 

1. Les xarxes socials com a metodologia de 
treball periodístic per contactar amb 
combatents i simpatitzants. 

2. Processos de radicalització. Argumentacions i 
relat. Anàlisi de casos reals. 

3. L’evolució de l’amenaça: els atemptats del 
17-A 

4. Què sabem dels autors materials del 17-A a 
través del treball de camp? Les incògnites del 
sumari. 
 

Sessió 4. Dimecres 27 de juny, de 16 a 19.30 
hores 

“Les variables explicatives de l’islamisme 
radical. Les causes i els facilitadors del 
terrorisme gihadista” 
Prof.: Dr. Xavier Torrens 

 

1. L’anàlisi dels diferents factors a l’agenda 
pública: pobresa, desigualtats Nord-Sud, 
colonialisme, ideologia, dictadura, ocupació 
territorial, i d’altres. 

2. Factors determinants, factors facilitadors i 
factors amb escàs impacte social. 

3. La causa principal del gihadisme i el perfil 
més acurat. 

4. Ideologia política i prejudicis socials de 
l’islamisme radical.  
 

Sessió 5. Dijous 28 de juny, de 16 a 19.30 h. 
“El terrorisme individual: origen, 
característiques i tendència ” 
Prof.: Dr. Mario Toboso 

1. Antecedents històrics del terrorisme 
individual: anarquisme, supremacisme i 
evolució del fenomen fins a l’actualitat. 

2. La contaminació del concepte de Llop 
Solitari: definició, descontaminació i 
supòsits de llops solitaris. 

3. El terrorisme individual al gihadisme: el 
gihad individual, propaganda i operativa. 

4. Projecció d’escenaris. 

“Una aproximació contranarrativa”. 
Debat i contrast 
Prof.: Dr. Mario Toboso 

1. Definició de contra narrativa. 
2. Targets d’aproximació. 
3. Exemples de contranarrativa 
4. Propostes a curt i mig termini 

 

Durada i lloc 
El curs es durà a terme en 5 sessions. 
Inici: dijous 14 de juny. 
Finalització: dijous 28 de juny. 
Les sessions tindran lloc a la seu de l’ICPS, al 
carrer Mallorca, 244 pral. (08008 Barcelona) 

Preu 
180 € 

Informació i inscripcions 
La inscripció es donarà per formalitzada un cop 
fet el pagament corresponent. 
Places limitades. 

NOTA:  
L’ICPS es reserva el dret d’anul·lació del 
seminari en el cas de no assolir la quota 
mínima d’alumnes. 

c/e: con.icps@diba.cat -  Tel. 93 487 10 76  
www.icps.cat    

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 
 

https://www.icps.cat/fd-inscripcio/curs-islamisme-gihadista-2018

