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Coord 

Professorat 
Jofre Montoto, autor del llibre “Gihad, l’amenaça de 
l’islamisme radical a Catalunya”. Doctor en Dret Públic 
Global 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 Graner, Comandament del Cos de 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.(Sotmès a autorització). 

Rafael Crespo, historiador i antropòleg. És secretari 
general del Centre d’Estudis Africans i Interculturals. Ha 
desenvolupat recerques a la UPF, la Universitat Jaume I, i 
la URV. Col·laborador en diverses iniciatives sobre la 
convivència i la diversitat intercultural. 

Joan Antón-Mellón, Catedràtic de Ciència Política i de 
l’Administració de la UB. Línies d’investigació sobre Teoria 
Política Contemporània i Pensament Polític de la Dreta 
Radical i Teoria de la Intel·ligència i Anàlisi Estratègica. De 
la seva producció acadèmica cal destacar ”Pensament 
polític de l’Espanya contemporània (1800-1950)” (Teide, 
Barcelona, 1992), “Ideologies i moviments polítics 
contemporanis” (Tecnos, Madrid, 3ª ed., 2016), “Les idees 
polítiques al segle XXI” (Ariel, Barcelona, 2002), “El 
feixisme clàssic i els seus epígons” (Tecnos, Madrid, 2012), 
“Islamisme gihadista: radicalització i contrarradicalització 
(Tirant lo Blanch, València, 2017) i “Dissecció de la 

barbàrie” (Tibidabo, Barcelona, 2017. 

Laia González Prados, Educadora Social (UAB) i Màster 
en Gestió de Conflictes i Mediació (Fund. Pere Tarrés). 
Mediadora del Servei de Mediació Comunitària de 
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat des de l’any 
2006. Formada en Pràctiques Restauratives per 
l’International Institute for Restorative Practices. 
Formadora en Gestió Positiva de Conflictes y Mediació, en 
Gestió de Rumors i Comunicació Positiva a treballadors de 
l’àmbit de l’atenció a les persones de diferents 
administracions i organitzacions. Docent en el Curs 
d’especialització en “Mediació aplicada al context del Poble 

Gitano” de la Fundació UdG. 

Òscar Negredo, Educador Social (UB), Pedagog Social 
(UB), Màster en Gestió Pública (UB, UAB, UPF) i Postgrau 
en Mediació Comunitària i Gestió de Conflictes Públics per 
la UdG. Coordinador del Servei de Mediació Comunitària i 
del Servei de Suport a les Comunitats de Veïns i Veïnes de 
l’Ajuntament de L’Hospitalet des dels seus inicis, l’any 
2006. Professor en el Màster de Gestió de Conflictes de la 
UOC i dels Postgraus de Mediació de la Fundació UdG. Ha 
participat en el grup de recerca que va elaborar el “Decàleg 
de bones pràctiques de la mediació comunitària i 

ciutadana” del Departament de Justícia (GenCat). 

 

Presentació 

El fenomen global que significa el gihadisme té 

diverses dimensions tant a nivell d’actuació com 

de prevenció. En aquesta edició dels cursos que 

organitza l’ICPS conjuntament amb l’Institut de 

Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), ens 

centrem en l’àmbit local en el tractament del 

gihadisme des de la perspectiva de detecció de 

la radicalització violenta. Els atacs gihadistes al 

món occidental, i concretament a Catalunya, 

demostren, tant  des de les actuacions 

preventives, com dels processos de 

desradicalització, de la importància de l’àmbit 

comunitari. És la proximitat la que permet la 

detecció de possibles processos de 

radicalització, i és la comunitat la que pot, 

segons demostren les experiències, actuar de 

forma més efectiva en la desradicalització 

d’individus. 

Aquest curs té el reconeixement d’activitat de 

formació contínua de l’ISPC (RP2019002001). 

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 presencials dividit en cinc 

sessions de quatre hores. 

Les persones inscrites tindran accés on-line a 

una selecció de materials de lectura per tal 

d’aprofundir en el contingut de les sessions. 

Aquestes combinaran les reflexions teòriques 

amb les experiències pràctiques. 

Assistència i expedició de certificació  

Aquelles persones que assisteixin a un mínim 

del 80% de les sessions i superin 

satisfactòriament l’avaluació del treball final  

sobre un dels temes tractats al curs, rebran un 

certificat d’assistència. Els treballs finals 

seran avaluats per un tribunal acadèmic. A la 

primera sessió es donaran les instruccions 

pertinents al respecte. 

 

 

Institut de Ciències Polítiques i 

Socials 

Adscrit a la Universitat Autònoma de 

Barcelona 

Amb la col·laboració de 



 

 Programa 

El curs s’organitza en cinc sessions: 

 

Sessió 1. Dimarts 17 de març, de 10 a 14 h. 

“La ideologia gihadista: religió, política i 
violència. L’islamisme polític i la doctrina 
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. 

6. Impacte ideològic en les societats occidentals 

Sessió 2. Dimarts 24 de març, de 10 a 14 h. 

“Convivència intercultural, radicalització i 
democràcia” 

Prof.: Dr. Joan Antón-Mellón 

1. Contextualització de la formació. 

2. Homogeneïtzació terminològica (temes clau). 

3. Indicadors de radicalització. 

4. Delictes d’odi 

5. Avenços dels esforços en contra radicalització. 

Sessió 3. Dimarts 31 de març, de 10 a 14h. 
“La prevenció de la radicalització violenta. 
Experiències” 

Profs.: Sr. Òscar Negredo i Sra. Laia González 

1. Prevenció. 

2. Radicalització i extremisme violent. 

3. Indicadors / comportaments observables. 

4. Factors de vulnerabilitat i de protecció. 

5. Mediació comunitària. 

 

 

Sessió 4. Dimarts 14 d’abril, de 10 a 14 h. 

“Acció policial a nivell regional/local contra el 
gihadisme a Catalunya” 

 Prof.: Sr. Jordi Graner 

1. Estratègia de prevenció del delicte de la PGME. 

1.1. El concepte de la policia de proximitat. 

1.2. Actuació de la policia de proximitat. 

1.3. Exemples de protocols de prevenció: 
Actuació en els delictes d’odi i 
discriminació. 

1.4. Protocol d’odi i discriminació. 

2. Protocols de prevenció de la radicalització. 

2.1. Antecedents: Actuació en grups juvenils 
organitzats i violents. 

2.2. Actuació en la prevenció de la 
radicalització islamista: PRODERAI. 

2.3. Actuació en la prevenció de la 
radicalització en l’extremisme violent: 
PRODERAE. 

3. El PRODERAE. 

3.1. El PRODERAE en l’àmbit local. 

3.2. Contingut del PRODERAE. 

3.2.1. Prevenció de l’islamisme violent. 

3.2.2. Factors de polarització. 

3.2.3. Conductes observables. 

3.2.4. Exposició de cas pràctic. 

Sessió 5. Dimarts 21 d’abril, de 10 a 14 h. 
TALLER “Nosaltres i els altres: judicis i prejudicis” 

Prof.: Sr. Rafael Crespo 

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? 

1. Percepcions i mirades: és real tot el que veiem? 
I... veiem tota la realitat? 

2. Nosaltres i els altres: judicis i perjudicis 

3. Una mirada analítica: com aconseguir una 
percepció més ajutada del nostre entorn 

 

 

Durada i lloc 

El curs es durà a terme en 5 sessions. 
 
Inici: dimarts 17 de març. 

Finalització: dimarts 21 d’abril. 
 
Les sessions tindran lloc els dimarts, de 10 a 14 
hores, 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 

curs 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-2020

