JORNADES DE REFLEXIÓ SOBRE SEGURETAT

DE L’ACCIÓ GLOBAL
A L’ACCIÓ LOCAL
09JUL
9.30h

Ciutats segures, ciutats cohesionades

Canal de Youtube
PSCtv

La seguretat és un pilar fonamental per garantir la cohesió social a les nostres ciutats i barris. Sense seguretat no hi ha
democràcia sòlida possible. Avui dia, les ciutats del nostre país han millorat significativament i s'han modernitzat oferint
bons serveis i llindars de benestar molt elevats per al conjunt de la ciutadania. En aquest context, apareixen nous reptes de
caràcter global vinculats a la mobilitat, el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, les migracions, la igualtat de gènere, el
creixement de les desigualtats, noves formes de violència que requereixen noves respostes en clau de seguretat, des d'una
perspectiva integral.
Moltes de les problemàtiques que avui dia afecten les ciutats en clau de delinqüència tenen una dimensió global (tràfic de
drogues, de persones, activitats il·lícites, màfies organitzades...) i impacten sobre la convivència ciutadana amb el risc de
deteriorament de la confiança en les institucions públiques per les dificultats o incapacitat per donar les respostes
adequades a les noves problemàtiques. Durant la jornada abordarem els grans reptes, des de diferents perspectives:
l'actualització de les lleis per garantir l'eficàcia policial quant a la seguretat ciutadana i la multireincidència, la resposta a la
problemàtica de les ocupacions i els reptes de modernització en els models de seguretat local de les nostres ciutats.
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9:30 h:

Inauguració
Salvador Illa i Roca, primer secretari del PSC i cap de l’oposició al Parlament de Catalunya
Félix Bolaños García, ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica del
govern d’Espanya
10.00 h: Ponència inaugural
Manuel Navarrete Paniagua, director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen
Organizado (CITCO), de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.
Presenta la ponència: Jordi Hereu i Boher, exalcalde de Barcelona i president d’HISPASAT
11.00 h:

Canvis legislatius per millorar la seguretat ciutadana: la multireincidència
Jesús Maria Sánchez García, degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
Francisco Aranda Vargas, diputat al Congrés dels Diputats i primer secretari de la Federació del
Vallès Occidental Sud del PSC
Rubén Guijarro Palma, alcalde de Badalona
Ana Maria Martínez Martínez, alcaldessa de Rubí i secretària de Comerç del PSC
Modera la taula: Rubén Viñuales Elías, diputat al Parlament de Catalunya i candidat a l’Alcaldia de
Tarragona

12.15 h:

Modernització dels sistemes de seguretat local i respostes efectives a la problemàtica de les
ocupacions. Experiències municipals
Antonio Balmón, alcalde de Cornellà de Llobregat i secretari d’Acció Institucional del PSC
Fèlix Larrosa Piqué, candidat a l’Alcaldia de Lleida
Abigail Garrido Tinta, alcaldessa de Sant Pere de Ribes i secretària de Moviments Socials del PSC
Lídia Garrido Cos, tinenta d’alcaldessa de Seguretat Ciutadana i Civisme de Santa Coloma de
Gramenet
Modera la taula: Eva Candela López, diputada al Parlament de Catalunya i secretària d’Habitatge
del PSC

13.15 h:

Cloenda
Jaume Collboni Cuadrado, primer tinent d'alcaldia de Barcelona i viceprimer secretari de l'Àrea de
Política Municipal del PSC
Núria Parlon Gil, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i secretària de Polítiques de Seguretat
del PSC

Cal confirmar l'assistència a seguretat@socialistes.cat

Jornada organitzada amb la col·laboració de la Fundació Rafael Campalans

Casal Socialista Joan Reventós
C.Pallars 191 · Barcelona
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