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Divendres 22

De 12 a 14 h

De 16 a 16.30 h

Percepció de la seguretat:
Entre el relat i les dades

Benvinguda
Recollida de documentació i acreditacions
De 16.30 a 18 h
Debat a dues veus sobre seguretat:
Entre la institució i el carrer

Societats complexes necessiten plantejaments
de governança integrats, innovadors
i participatius. Sota aquest paradigma,
l’Ajuntament de Badalona està dissenyant les
polítiques públiques que vol impulsar al llarg
del mandat 2015-2019, per tal que respongui
a les necessitats objectives dels ciutadans i
ciutadanes, tant des de la vessant personal
com col·lectiva.
En aquest sentit, una de les primeres accions
que el govern vol impulsar és un debat ciutadà
al voltant del concepte de seguretat i la seva
aplicació pràctica, des d’una perspectiva que
impulsi el control democràtic i la proximitat
amb la ciutadania. Per fer-ho, estem organitzant unes jornades per parlar dels diferents
models de seguretat existents que podrien
ser aplicables a la ciutat. Abans d’aquestes
jornades i durant dos mesos, s’han impulsat
l’organització de Taules de participació perquè
diferents agents socials (associacions de
veïns, dones, joves, entitats i món educatiu
entre d’altres) han debatut sobre el que esperen de la seguretat a la nostra ciutat.
Com a alcaldessa us convido a participar
d’aquestes jornades que esperem serveixin
per fer de Badalona una ciutat amable, una
ciutat segura.
M. Dolors Sabater
Alcaldessa de Badalona

A càrrec de Montserrat Tura, metgessa i
ex consellera d’Interior i Justícia de la Generalitat de Catalunya
David Fernández, periodista i activista social
Moderat per Jaume Oliveras, periodista
i activista cultural
De 18 a 19 h
Presentació de les jornades
A càrrec de M. Dolors Sabater, alcaldessa de
Badalona
Conrado Fernández, superintendent de la
Guàrdia Urbana de Badalona
De 19 a 20.30 h
Taula rodona: Cultura de pau i seguretat
A càrrec de Tica Font, directora de l’Institut
Internacional de la Pau (ICIP)
Jordi Armadans, director de Fundi Pau
Jesús Rodríguez, periodista de la Directa
Valentí Anadón, portaveu SAP-UGT
Moderat per Anna Vicente, secretària de la Fundació Ateneu Sant Roc
Dissabte 23
De 9.30 a 11.30 h
Taules sectorials de participació de la
ciutadania
Les taules de participació de Badalona: joves,
espai públic, dones, autoprotecció i educació,
expliquen les conclusions dels seus debats a
l’entorn de la seguretat
Moderat per Montse Garcia, secretària de la
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de
Badalona (FAVB)

De 11.30 a 12 h
Descans

A càrrec d’Arcadi Oliveres, professor
d’Economia aplicada de la UAB
Lourdes Puigbarraca, intendenta en cap de
l’ABP dels Mossos d’Esquadra de Badalona
Sigfrido Ramos, president de la FAVB
Pilar Ruiz, cap d’unitat Serveis Socials de
l’Ajuntament de Badalona
Moderat per Sílvia Soler, periodista
De 14 a 15.30 h
Dinar
De 15.30 a 18 h
Debats sobre models de seguretat
A càrrec de Gemma Galdón, doctora en ciències polítiques i especialista en seguretat
Noe Ayguasenosa, responsable de l’equip
de mediació del Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya (2006-2010)
Francesc Guillén, professor de la UAB
Manel Ballvé, catedràtic de Dret Administratiu
de la UAB
Moderat per Ricard Ruiz, sergent de la policia
local de Sant Vicenç dels Horts
De 18 a 20 h
Models i ciutats: Reptes conjunts
A càrrec de Jaume Asens, tinent d’alcalde de
Drets de Ciutadania, Participació i Transparència de l’Ajuntament de Barcelona
Carles Escolà, alcalde de Cerdanyola del Vallès
Francesc Ribera, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Berga
Aritz Romero, responsable de Seguretat de
l’Ajuntament d’Iruña
Elena Gimeno, regidora de Participació, Transparència i Govern Obert, delegada de la policia
local i segona tinenta d’alcalde de l’Ajuntament
de Saragossa
Moderat per Pilar Vallès, activista social
De 20 a 20.30 h
Tancament de les Jornades
A càrrec de M. Dolors Sabater, alcaldessa
de Badalona i Ester Puigbarraca, tècnica de
Protecció Civil de Badalona

