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Seminari
 

La prevenció ambiental de la
inseguretat. 

Experiències locals.
Primer seminari CPTED a Catalunya

 
 



Programa

10.15h 

11.00h

11.30h

Prevenció ambiental i la policia comunitària

a càrrec:  Marc Pintor
Inspector de la Policia Municipal de Terrassa

Pausa cafè

La prevenció ambiental en la planificació
urbanística: el cas del Parc de l'Alba

a càrrec: 
Egoitz Picó Mentxaka

Arquitecte al Parc de l’Alba

Laia Soriano-Montagut i Jené
Advocada. Tècnica urbanista.
Diplomada CPTED per The International CPTED
Association

Òscar Chamorro
Inspector cap Policia Local Badia del Vallès,
llicenciat i doctorand en criminologia, Diplomat
intermedi CPTED per The International CPTED
Association

 
Experiències locals 

La gestió del conflicte: 
persones i activitats que generen rebuig social.
Modera Joan Jordan
Sergent de la Policia Municipal de Sabadell i 
professor de lideratge i mediació ISPC

La convivència d’usos i activitats 
en els espais públics.
Modera Laia Soriano-Montagut i Jené
Advocada. Tècnica urbanista.
Diplomada CPTED per The International CPTED Association

Prevenció de la inseguretat mitjançant el disseny 
ambiental des de la perspectiva de gènere.
Modera Anna Almécija
Vice-presidenta ACPIDA

 
Tallers simultanis

La prevenció ambiental de la
inseguretat

 
 

Dijous, 17 de novembre de 2022
9h a 18h

La criminologia ambiental i la prevenció de la
inseguretat a través del disseny ambiental  (CPTED)
no són una novetat a Catalunya. L'evidència de la
insuficiència del tractament policial-penal dels
fenòmens de la in/seguretat i la delinqüència va
estimular a diversos actors a recórrer a
plantejaments molt més integrals que,
freqüentment, tractaven de modificar ambients que
resultaven insegurs i propensos a la delinqüència.
L'aparició d'ACPIDA pretén sistematitzar totes
aquestes experiències i difondre la metodologia
CPTED de manera estructurada, formant els actors i
assessorant les institucions.

Amb aquest seminari volem fer emergir les
experiències ja existents en l'àmbit de la prevenció
ambiental, i també conèixer-ne les necessitats. Per
això, aquest seminari inclou l'organització de tres
tallers simultanis sobre tres àmbits rellevants de la
prevenció ambiental en els quals compartir
experiències i necessitats amb les quals definir quina
és la formació a fer, els projectes que cal posar en
marxa i els àmbits on s'ha de donar suport en el
territori. Per avançar en el debat de la tarda, en les
sessions del matí els participants podran proposar
temes i problemàtiques sobre les quals discutir "en
uns sobres destinats a l'efecte".

Cal fer la incripció a MariaLourdes.Pablo@terrassa.cat

9.00h 

9.15h

12.15h 

9.30h

Obertura de portes. Acreditacions

La prevenció ambiental de la inseguretat: un
enfocament omnicomprensiu

a càrrec: Anna Almécija 
vice-presidenta ACPIDA

Inauguració

a càrrec: 
Patricia Reche, regidora de Seguretat, Via
Pública i Protecció Civil

Anna Almécija, vice-presidenta ACPIDA

La transformació del barri de Sant Cosme al
Prat de Llobregat

a càrrec:
Arnau Funes 

Cap de Secció Pla d'Actuació Sant Cosme.
Ajuntament del Prat de Llobregat

Bellvitge: una transformació pausada i
consolidada

a càrrec: 
Àngel Pàrraga

Sergent de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de
Llobregat. Criminòleg.

13.00h 

Pausa dinar

16.00h 

17.30h Les prioritats en la prevenció ambiental de la
inseguretat a Catalunya: Necessitats i projectes.

a càrrec: Francesc Guillén Lasierra
President d’ACPIDA

18.00h Cloenda

13.45h 


