
Seminari 
“Ciutadania i Policia: un diàleg necessari” 

 

Dijous, 22 de novembre de 2018, 17 h.  
Lloc: Auditori del Pati Manning, c/ Montalegre 7, Barcelona 

 
 

Context: 

Els contactes entre policia i la ciutadania configuren les bases de la relació entre les dues parts. 
La confiança o desconfiança de la població cap a la policia té molt a veure amb la fluïdesa amb 
que aquestes relacions tenen lloc. En cas que es produeixen interaccions airades, conflictives, 
amb conseqüències més o menys traumàtiques per a les parts, les relacions de la policia amb el 
públic es tornaran tenses i distants. 
Recentment, Francesc Guillén, ha publicat el llibre “Desencuentros entre la policía y el público. 
Factores de riesgo y estrategias de gestión”, en el que precisament fa una detallada 
aproximació als factors que poden facilitar o dificultar la bona marxa d’aquests contactes entre 
la policia i els ciutadans, i, així mateix, quines estratègies cal dissenyar per facilitar un decurs 
pacífic i amb un nivell baix de conflicte d’aquests contactes. 

Objectiu: 

Aquest seminari intenta aprofundir en els elements i les estratègies necessaris per millorar el 
context en que aquestes relacions es produeixen. Amb aquesta finalitat, reuneix, a més de 
l’esmentat autor de la recent obra, a dues persones amb un gran coneixement d’àmbits que 
tenen molta influència en les actuacions policials i en la seva relació amb el públic.  

 
Programa: 

17:00 – Presentació del seminari a càrrec de Joan Lluís Pérez Francesch,  professor de 
Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de l’Institut de 
Ciències Polítiques i Socials. 
 
17:15 – Conferència “Mediació policial: una proposta proactiva per a la seguretat” a 
càrrec de Rosana Gallardo,  Inspectora de la Policia local de Vila-Real i subdirectora de 
la Càtedra de Mediació Policial ciutat de Vila-Real de la Universitat Jaume I 
 
18:00 – Conferència “Justícia procedimental en les intervencions policials” a càrrec d’ 
Helena Mulero,  directora de seguretat privada, professora del Grau de Criminologia de 
la Universitat Autònoma de Barcelona. 

18:45 – Conclusions a càrrec de Francesc Guillén Lasierra,  responsable de Projectes i 

Organització de la Direcció General d’Administració de Seguretat (DGAS) del Departament 

d’Interior de la Generalitat de Catalunya; i professor de Criminologia de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. 

19:15 – Cloenda: Joan Lluís Pérez Francesch, director de l’ICPS. 

 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 

Amb el suport de: Amb la col·laboració de: 

 

Institut de Ciències Polítiques i Socials 
Adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona 

https://www.icps.cat/fd-inscripcio/seminari-ciutadania-policia

