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Benvolgudes/uts, teniu davant vostre el primer número de Prevenció Ambiental, el 
butlletí de l’Associació Catalana per a la Prevenció de la Inseguretat a través 
del Disseny Ambiental (ACPIDA). Tenim la ferma voluntat de proveir-vos amb un 
servei àgil senzill i eficaç sobre el pensament i l’activitat CPTED a casa nostra (sense 
perdre el món de vista), de manera que pugueu identificar tendències i problemàtiques i 
pugueu així promoure respostes adequades i reparadores. Si ens separem d’aquest 
objectiu, no dubteu ni un segon a recordar-nos l’editorial d’inauguració d’aquesta 
publicació periòdica que neix amb vocació de permanència. 
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ACPIDITATS

Formació 

L’Associació ja ha 
començat les 
seves activitats. 
En primer lloc, un 
nodrit grup dels 
seus socis varen 
començar l’estiu 
passat el seu 
procés formatiu en 
el marc dels 
programes de la 
ICA, a nivell bàsic i 
intermedi, alguns 
dels quals ja estan 
acabant el mòdul 
formatiu de nivell 
superior. Un cop 
completat aquest 
procés formatiu 
estarem en 
disposició d’oferir 
formació 
homologada per la 
ICA. 

Com ho farem:  
Aquest butlletí: Prevenció Ambiental no és res més que una eina de 
comunicació que us vol fer arribar quines són les activitats en la matèria 
previstes per la pròpia associació o per altres entitats. I ho farem:  

• Presentant de manera integral i estructurada els coneixements, la 
recerca, les experiències i les problemàtiques de la prevenció 
ambiental a casa nostra i a l’àmbit internacional. 

• Amb informació directa que vol evitar materials densos i feixucs.  

• Centrant la informació en l’actualitat en aquest àmbit.  

Perquè aquesta és la idea: que qui la llegiu la tingueu com un sistema 
d’alertes sobre tot allò que està passant en aquest àmbit, sense perjudici 
que en alguns casos (com en aquest mateix número) es puguin recordar 
experiències passades per treure conclusions per al futur. 

Marc conceptual:  
El concepte de seguretat i les polítiques públiques que es dissenyen per a 
la seva governança han canviat enormement en les darreres dècades. 
Hem passat d’una idea molt centrada en el sistema de justícia criminal a 
una mirada que pretén tenir en alguna consideració altres factors que la 
recerca ja ha evidenciat que tenen una influència notòria. Ha estat la 
criminologia ambiental que ha afavorit aquesta visió més integrada.  

Si la recerca ens ha confirmat que els delictes, les infraccions i la mateixa 
percepció d’inseguretat acostumen a concentrar-se en uns espais 
concrets, sembla raonable estudiar les característiques d’aquests espais 
així com les activitats que hi conflueixen, per tal d’incidir sobre elles, per 
tal de millorar la seva seguretat.  

L’àmplia acceptació d’aquesta idea entre els professionals d’àmbits 
diversos no ha aconseguit impulsar projectes i estratègies que van en 
aquesta direcció. Existeix, encara, un treball molt compartimentalitzat 
de les diverses professions i àrees de coneixement que hi coincideixen. 
La policia, actua per una banda, els serveis d’urbanisme i d’assistència 
social per una altra, etc. 

Amb l’objectiu de facilitar aquesta concepció i tractament molt més 
integral de la inseguretat, neix l’Associació Catalana per a la 
Prevenció de la Inseguretat a través del Disseny Ambiental i ho 
fa integrada en la International CPTED Association (ICA). No es tracta 
de descobrir el treball en la línia de la prevenció a través del disseny 
ambiental (CPTED en les seves sigles angleses) a Catalunya, sinó fer-ho  
de manera estructurada, ordenada i multidisciplinar.  

El butlletí forma part d’aquest esforç per difondre de manera 
estructurada les respostes que es proporcionen des de diferents 
disciplines al repte de la inseguretat a través de la prevenció ambiental.  
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Presentació ACPIDA 

El passat 30 de novembre, en el 
marc incomparable del Palau 
Robert, es va fer la presentació 
pública d’ACPIDA. L’acte va 
comptar amb la participació del 
secretari general del 
Departament d’Interior, Oriol 
Amoròs, la presidenta i la 
directora de la ICA, Macarena 
Rau i Mateja Mihanic, 
respectivament i amb el 
president d’ACPIDA, Francesc 
Guillén. Des de la fila zero 
parlaren el president del Col·legi 
Oficial de Criminologia de 
Catalunya, el vice-degà del 
Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, el director de 
seguretat de la Diputació de 
Barcelona, així com la gerent de 
l’Associació Catalana 
d’Empreses de Seguretat. Entre 
el públic, hem d’agrair la 
notable presència de personal 
de l’Administració, tant local 
com autonòmica, del Port de 
Barcelona, així com membres 
de les diverses universitats 
catalanes, professionals de la 
policia i altres professions 
relacionades amb la seguretat.

ACPIDITATSTEMA: Intel·ligència 
artificial i CPTED 
Greg Saville ens il·lustrava en el darrer congrés de la ICA, 
el passat mes de novembre, sobre la necessitat de millorar 
les relacions entre la intel·ligència artificial i la prevenció 
ambiental.  

En els darrers anys l’entusiasme tecnològic ha afectat 
també l’àmbit de la prevenció ambiental de diverses 
maneres. El ja tradicional ús de la videovigilància en els 
espais públics (amb diferències notables d’ús entre països i 
latituds) s’ha intentat combinar amb intel·ligència 
artificial, que pot relacionar les imatges enregistrades amb 
bases de dades preexistents. Aquestes bases de dades 
poden contenir des de la informació del parc mòbil d’un 
país, fins a les imatges de les persones cercades per la 
policia i la justícia pel seu comportament greument 
antisocial. En el primer cas, la lectura d’una matrícula d’un 
vehicle permet saber en temps real si el vehicle està 
relacionat amb algun acte delictiu o si incompleix algun 
requeriment administratiu. En el cas de la identificació 
facial, si s’enregistra algun rostre que es correspongui amb 
els de les persones qualificades com a perilloses, la policia 
pot posar en marxa el dispositiu necessari per a la seva 
detenció i, si escau, lliurament a la justícia.  

No sembla en aparença un tema problemàtic. Al contrari, 
semblen usos de la intel·ligència artificial destinats a fer 
més segurs els nostres espais públics. Ara bé, la situació es 
complica si, per exemple, les característiques racials no 
estan tècnicament ben definides en el cas de les diverses 
tipologies ètniques. Atès que, com ens explica Bryan 
Christian en un llibre recent[1], el model de referència per 
a la fotografia de rostres humans va ser l’home blanc, es 
van dedicar recursos tècnics a la bona definició dels 
diversos tons de blanc, però no de les coloracions d’altres 
rostres diversos dels blancs. Aquest dèficit va passar, 
posteriorment, a les càmeres de vídeo i, en conseqüència es 
produeixen una gran quantitat d’errades en la identificació 
de persones diferents de les de pell blanca indoeuropea. 
Efectivament, l’ús de les càmeres de reconeixement facial 
ens ha mostrat aquesta realitat i companyies molt 
significatives com Amazon han retirat els seus aparells de 
reconeixement facial del mercat, en reconèixer que 
plantejava moltes errades amb les persones no blanques, 
amb les corresponents conseqüències negatives per les 
persones afectades. 



ABRIL DE 2022 PREVENCIÓ AMBIENTAL - 1

4

ACPIDITATS

Presentació llibre 

L’1 de desembre ACPIDA 
va organitzar la 
presentació en línia de 
l’obra “Guía de 
prevención del delito. 
Seguridad, diseño urbano, 
participación ciudadana y 
acción policial”. L’acte va 
comptar amb la 
participació dels autors 
de l’obra, César San Juan 
i Laura Vozmediano, i la 
de Glòria Urbano, regidora 
de seguretat de 
l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès. 
L’acte va ser presentat i 
moderat per Anna 
Almécĳa, vice-presidenta 
d’ACPIDA. Hi hagueren 
assistents de diverses 
parts del territori 
espanyol, que van 
participar en un debat 
molt actiu sobre 
problemàtiques de 
prevenció ambiental amb 
els membres de la taula. 

Una altra dificultat de similars característiques s’ha produït 
amb el ja famós programa “Predpol” (Predictive Policing), que 
pretén predir on es cometran amb més probabilitat els actes 
delictius a partir de l’aplicació d’algoritmes a les dades 
policials anteriors i actuals. El programa es basa únicament en 
dades policials i geogràfiques i tendeix a repetir la realitat 
introduïda a partir de les dades dels anys anteriors. Això 
significa que es pressuposa que les intervencions policials (i 
d’altres actors) no han tingut cap efecte, ja que presumeix que 
es repetiran les tendències enregistrades i, d’una altra banda, 
si la policia ha dut a terme més intervencions en determinats 
territoris, aquests espais vindran assenyalats com a més 
problemàtics i objecte de la futura vigilància policial. És a dir, 
aquest programa perpetua les realitats dels espais públics, 
assenyalant com a perillosos a col·lectius concrets que els 
habiten.  

Ha de quedar clar, però, que aquesta constatació no significa 
que la intel·ligència artificial no tingui cap virtualitat en la 
preservació de la seguretat dels espais públics (i privats). 
Recentment Pere Boqué presentava la seva tesi doctoral a 
Girona  amb un estudi dels robatoris a domicili a Catalunya i la 
seva predictibilitat tempo-espacial [2]. Amb un estudi de les 
dades de l’estadística policial a Catalunya, l’aplicació 
d’algoritmes que ell proposa permet predir onades de robatoris 
a domicili en un determinat perímetre territorial un cop es 
produeix el primer. Aquest plantejament no presenta els 
biaixos dels anteriors. A més, permet una hipotètica millora 
del sistema, si, en el futur, s’aconsegueix introduir-hi el modus 
operandi dels infractors i es combina amb les característiques 
dels habitatges en un determinat territori. Així, si disposem 
d’aquestes dades no només estem en condicions de saber en 
quin espai es poden repetir els incidents properament, sinó 
també  quin tipus d’edificacions poden ser més vulnerables al 
modus operandi dels delinqüents. Fins i tot el coneixement del 
modus operandi pot ser utilitzat per a la futura construcció 
d’edificis amb característiques que dificultin la seva efectivitat. 
És a dir, les hipotètiques febleses estructurals utilitzades pels 
delinqüents poden ser corregides en el moment de la 
construcció. 

[1] Vid. Christian, B. (2020). The alignment problem. Machine 
learning and human vàlues.New York. W.W. Norton & 
Company.

[2] Vid. Boqué, P. (2021). Models matemàtics per a la 
predicció dels robatoris en força a domicili a Catalunya. 
Universitat de Girona. (https://www.udg.edu/ca/udg/detall-
noticies/eventid/19204 ) 

https://www.udg.edu/ca/udg/detall-noticies/eventid/19204
https://www.udg.edu/ca/udg/detall-noticies/eventid/19204
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ACPIDITATS

Programa d’activitats i 
Guia ACPIDA  

ACPIDA ha aprovat ja el 
seu programa d’activitats 
per al 2022. Aquest 
programa inclou la 
presentació de la guia 
“Prevenció ambiental de 
la inseguretat. Aplicació 
dels principis CPTED a 
nivell local”, elaborada per 
tres membres de l’entitat. 
Aquesta guia pretén 
constituir una eina 
pràctica de treball en 
l’àmbit municipal, que 
orienti als diversos actors 
implicats en la planificació 
i el disseny d’espais 
públics. 

Parc de l’ALBA de 
Cerdanyola del Vallès  

ACPIDA s’ha posat a 
disposició de la direcció 
del Consorci direccional 
del parc de l’Alba de 
Cerdanyola del Vallès per 
contribuir a l’aplicació 
dels principis CPTED en 
les diverses fases 
d’urbanització del parc. 
D’acord amb l’equip del 
Consorci aquesta 
col·laboració s’anirà fent 
efectiva fase per fase. 

Notícies 
Parc de l’Alba: Un projecte amb bones 
expectatives. 
El Parc de l’Alba es troba al municipi de Cerdanyola del Vallès i 
té com a element de referència una àrea d’empreses de 
tecnologia puntera que té com a gran símbol el Sincotró, que 
fomenta la investigació científica en diversos àmbits a partir de 
l’acceleració de partícules. En els darrers anys s’ha treballat 
per la recuperació d'alguns terrenys de la zona del Parc de 
l’Alba, que havien estat molt deteriorats com a conseqüència 
de l’abocament de residus industrials continuat en el temps. 
Un cop recuperats aquests terrenys, el Consorci direccional, 
que és responsable de l’urbanització del parc ha posat en 
marxa un projecte per construir al voltant d’uns cinc mil 
habitatges que permetran allotjar unes 15.000 persones. Es 
tracta d’una operació urbanística de dimensions notables.  

La zona presenta unes condicions particularment bones. Està 
directament lligada al Campus de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, té una bona proporció de zones verdes i 
accessibilitat gairebé directa a vies importants de comunicació. 
Aquestes excel·lents expectatives no garanteixen, l’èxit futur, 
però sí una oportunitat per entre altres coses, aplicar els 
principis de prevenció ambiental des del moment inicial del 
procés d’urbanització, sense massa condicionats previs, com 
esdevé quan es volen aplicar sobre realitats urbanístiques ja 
desenvolupades.

Foto obtinguda de la web del Parc https://www.parcdelalba.cat/  

En primer lloc, és un bon moment per dissenyar espais públics 
amb accessos fàcils i claus, amb una bona visibilitat i amb una 
il·luminació adequada, sense àrees ocultes a la vista dels 
usuaris dels espais públics, amb un equilibri funcional entre 
les vies per vehicles a motor, altres vehicles personals i zones 

https://www.parcdelalba.cat/
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Activitats ACPIDA  a 
l’ISPC 

En l’àmbit de la difusió i 
formació en principis 
CPTED, ACPIDA ha 
acordat amb l’Institut de 
Seguretat Pública de 
Catalunya, l’organització, 
en el marc de les activitats 
d’aquest últim, d’un mòdul 
bàsic de formació en 
prevenció ambiental, que 
serà ofert en línia, així com 
una jornada sobre 
Prevenció ambiental i 
violència masclista que 
tindrà lloc a les 
instal·lacions de l’ISPC i 
està previst pel proper 
mes de maig.  

Futurs cursos i 
seminaris 

Finalment, en les properes 
setmanes i mesos, 
començant pel 25 d’abril 
amb el webinar “Disseny 
ambiental i seguretat 
infantil”, ACPIDA oferirà 
seminaris i mòduls de 
formació en matèria de 
“Prevenció Ambiental i 
seguretat privada”, 
“Paràmetres de qualitat en 
prevenció ambiental”, 
“gestió alternativa de 
conflictes” i  “CPTED a 
Catalunya. Estat de la 
qüestió”. Anirem informant 
de les dates i programes. 

per a vianants, amb els equipaments necessaris perquè els 
nous habitants del barri tinguin els serveis necessaris (escoles, 
centres de salut, mercat, zona esportiva), i tots aquells altres 
que donen vida als barris (centres culturals/cívics, 
establiments de restauració, de lleure, etc.).  

És important també tenir en compte la categorització social del 
nou barri. S’ha anunciat ja que un nombre gens menyspreable 
dels nous habitatges seran de protecció oficial. Cal treballar 
perquè aquest fet no acabi caracteritzant el barri, als ulls de 
l’opinió pública, com a barri perifèric (que geogràficament ho 
serà) des del punt de vista d’una certa marginalitat dels seus 
habitants.  És per això molt important que el pla 
d’urbanització de la zona ja prevegi la construcció d’habitatges 
amb diferents preus de compra [3], que, seguint el que ha han 
fet ciutats avantguardistes en aquesta matèria, afavorirà una 
certa barreja social, les dinàmiques del barri i evitarà la seva 
catalogació com a marginal, nefasta pel desenvolupament tant 
del barri com de les persones que hi viuen. 

La direcció del Consorci direccional del parc ha acceptat la 
col·laboració d’ACPIDA en la implementació dels principis 
CPTED en les diverses fases de la urbanització. Serà un repte 
per a tots plegats. Una gran oportunitat de facilitar la 
prevenció ambiental des de l’inici. Se’ns gira feina, molt 
engrescadora, per cert. 

[3] Vid. el magnífic estudi realitzar per Marta Rofín, Avaluació 
d’impacte en salut i definició d’indicadors de seguiment al Pla 
director urbanístic per a la delimitació i ordenació del centre 
direccional de Cerdanyola del Vallès (https://
www.parcdelalba.cat/biblioteca/arxius///
PDU_AVALUACI___SALUT_I_INDICADORS_juny_20.pdf ) 

El Congrés Internacional de la ICA. 
Qüestions clau [4] 

Els dies 2 a 4 del passat mes de novembre es va tenir lloc el 
Congrés Internacional de la ICA, que acostuma a dur-se a 
terme amb una periodicitat bianual. Estava prevista la seva 
celebració, de manera presencial, a la ciutat sueca de 
Helsinborg, amb el patrocini de l’Ajuntament de la ciutat i de 
la Safer Sweden Foundation. L’evolució de la pandèmia, però, 
va fer aconsellable realitzar el congrés en línia, mantenint els 
patrocinadors inicials. Se’n registraren 120 participants de 27 
països diferents. 

https://www.parcdelalba.cat/biblioteca/arxius///PDU_AVALUACI___SALUT_I_INDICADORS_juny_20.pdf
https://www.parcdelalba.cat/biblioteca/arxius///PDU_AVALUACI___SALUT_I_INDICADORS_juny_20.pdf
https://www.parcdelalba.cat/biblioteca/arxius///PDU_AVALUACI___SALUT_I_INDICADORS_juny_20.pdf
https://www.parcdelalba.cat/biblioteca/arxius///PDU_AVALUACI___SALUT_I_INDICADORS_juny_20.pdf
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Entre els temes més rellevants tractats al congrés cal destacar les 
problemàtiques associades a l’ús de la intel·ligència artificial en 
l’àmbit de CPTED (hi hem fet referència en el tema central 
d’aquest número del butlletí), la relació entre la desigualtat i la 
inseguretat, l’anàlisi i la gestió del risc en el marc de la ISO 22341, 
aprovada l’any passat, així com l’aprofundiment en el que s’ha 
vingut a anomenar “CPTED de tercera generació”. 

Carlos Gutiérrez, director d’ICA Llatinoamèrica, va presentar un 
estudi de la Comissió Econòmica per a Llatinoamèrica i el Carib, 
que mostrava l’impacte de les successives crisis econòmiques a 
Llatinoamèrica, amb efectes en els índexs de desigualtat i de 
pobresa, amb països per sobre del 50% tant en l’un com en l’altre. 
En termes absoluts, l’estudi revela l’existència de 209 milions de 
persones pobres, de les quals 78 estarien en una situació 
d’extrema pobresa. A partir d’aquesta realitat, un terreny 
abonat per a la inseguretat i la violència, el ponent va plantejar 
com les tres generacions de principis CPTED podrien contribuir a 
construir comunitats segures d’una manera sostenible (per a lo 
qual també plantejava la necessitat de suport econòmic 
internacional). Especial importància presentaven la participació en 
els processos de regeneració així com la sostenibilitat dels 
projectes. 

Mercedes Escudero, directora d’ICA Mèxic, va plantejar, a partir 
d’un projecte desenvolupat a la ciutat de Benito Juárez, la 
importància del procés en la implementació dels principis CPTED 
en l’àmbit d’anàlisi i gestió del risc en la nova ISO22341. El 
seguiment ordenat del procés d’identificació, definició, estudi de la 
probabilitat i disseny de la resposta resulten crucials per a 
l’obtenció d’un resultat òptim. 

Finalment, Mateja Mihinjac, directora executiva de la ICA, i Greg 
Saville, fundador de la ICA, exposaren els que consideren factors 
clau per a fer sostenible l’habitabilitat dels barris. Cal tenir en 
compte quatre àrees bàsiques: la salut, l’aspecte social, l’ambiental 
i l’econòmic. Així, els barris han de tenir equipaments que 
garanteixin una cura de la salut dels seus habitants (incloent-hi 
tant la física com la psicològica); cal crear estructures socials, 
veïnals i associatives, sòlides que assegurin el contacte i la 
implicació dels habitants; es necessiten realitats urbanes que 
siguin sostenibles des del punt de vista mediambiental (energies 
renovables, pol·lució controlada, zones verdes, equilibri vehicle-
persones) i cal promoure el desenvolupament d’activitats 
professionals i econòmiques que produeixin riquesa al barri i que 
en garanteixin la viabilitat econòmica.  

[4] Per informació més detallada podeu anar a https://cpted.net/
resources/Documents/ICA%20Resources/Newsletters/
The%20ICA%20Newsletter-%20December'21.pdf   

http://www.acpida.cat
mailto:info.acpida@gmail.com
https://cpted.net/resources/Documents/ICA%20Resources/Newsletters/The%20ICA%20Newsletter-%20December'21.pdf
https://cpted.net/resources/Documents/ICA%20Resources/Newsletters/The%20ICA%20Newsletter-%20December'21.pdf
https://cpted.net/resources/Documents/ICA%20Resources/Newsletters/The%20ICA%20Newsletter-%20December'21.pdf
https://cpted.net/resources/Documents/ICA%20Resources/Newsletters/The%20ICA%20Newsletter-%20December'21.pdf
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