Inscripció

Organització

La inscripció és gratuïta. L’heu de sol·licitar a inscripció
[http://goo.gl/aUORa] fins al 25 de novembre de 2013
inclòs. Al formulari, recordeu-vos de respectar les instruccions
per comunicar les vostres dades que s’indiquen a continuació
per a la inscripció per correu electrònic.

http://www.gencat.cat/justicia/cejfe

Si trobeu dificultats per fer la sol·licitud d’inscripció en línia, podeu
contactar amb Nous Programes Formatius enviant un missatge a
npf@gencat.cat amb les dades següents:
- Assumpte del missatge: nom de la jornada
- Nom i cognoms (1r i 2n) tal com consten al vostre document oficial
d’identitat
- Número de DNI (amb lletra), passaport (amb país d’emissió) o NIE
- Estudis/formació (filòleg, psicòleg, etc.) i professió exercida
actualment o càrrec ocupat (professor, dissenyador, cap de
secció, etc.)
- Si treballeu al Departament de Justícia, direcció general de la qual
depeneu (per ex., DGDEJ); si treballeu en algun altre departament
de la Generalitat o en una altra administració, preciseu-ne el nom
complet
- Nom exacte i complet del lloc de treball (per ex., Unitat de Suport
Institucional) sense abreviatures ni sigles, indicant àrea, unitat,
etc.
- Adreça completa de la feina: codi postal, apartat de correus, etc.
- Telèfons de contacte (fix de la feina i mòbil)
- Adreça individual de correu electrònic de la feina (per rebre-hi
correctament les notificacions personals relatives a l’activitat a què
us inscriviu)
A més, ens és molt útil per poder mantenir el contacte que ens
comuniqueu les vostres dades personals:
- Adreça del domicili (amb codi postal)
- Telèfon fix
- Adreça de correu electrònic

Tractament de dades
La base de dades del CEJFE és d’ús estrictament intern. Les
vostres dades personals no es comunicaran a tercers, només es
faran servir per enviar-vos les notificacions relatives a les
activitats del CEJFE.
Les places són limitades. Rebreu una resposta a la vostra
sol·licitud per correu electrònic uns quants dies abans de
l’activitat.
L’activitat dóna dret a certificat d’assistència

En col·laboració amb:

Jornada de Prevenció

Codis

Convivència i urbanisme

CEJFE: 91/02/03/2013

Dia i hora
Dimarts 26 de novembre de 2013, de 17.45 a 21 h

Lloc
Institut Ramon Cases i Carbó
C. Lluis Companys, 2
08184 Palau-solità i Plegamans

Palau-solità i Plegamans
26 de novembre de 2013

Presentació

Programa

Les polítiques i els programes d’actuació
preventiva orientats a garantir la convivència, la
integració i la cohesió social han de ser un
objectiu fonamental de totes les administracions
públiques.

17.45-18 h
Acreditació i lliurament de la documentació

L’estructuració de l’espai i l’urbanisme són dos
aspectes molt importants a l’hora de pensar
aquestes polítiques. L’ajuntament de Palausolità i Plegamans ho ha tingut molt en compte
en l’elaboració del seu Pla d’ordenació local.
Aquesta jornada vol ser un punt de trobada i un
espai d’intercanvi entre els diferents estaments i
els ciutadans de Palau-solità i Plegamans.
S’organitza per reflexionar entorn de la
convivència i l’urbanisme i la seva repercussió
en temes de gènere, de joves, de veïns, i també
en la gestió dels conflictes a la via pública.

Destinataris
Aquesta Jornada s’adreça a tots els interessats
en el tema central esmentat de Palau-solità i
Plegamans, de les dues comarques del Vallès i
d’altres comarques veïnes, i en particular a:
-

Els responsables polítics
Els tècnics i els professionals
Les entitats associatives
Els pares i mares d’alumnes
Els joves, els veïns i altres col·lectius.

18-18.15 h
Presentació
Teresa Padrós Casañas
Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans
Àngels Marcuello Martínez
2a tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i Medi
Ambient
Joan Carles Tinoco Balongo
3r tinent d’alcalde de l‘Àrea d’Educació i Cultura
18.15-19.15 h
Ponència
Com afecta l’ordenació urbanística a la convivència
Fidel Vàzquez Alarcon
Arquitecte «frontissa», director de Serveis de
l’Àmbit de Planificació Territorial de l’Ajuntament de
Gavà
19.15-19.30 h
Pausa
19.30-20.45 h
Taula rodona
L’urbanisme des de diferents perspectives: gènere,
joventut, sector associatiu, resolució de conflictes
1. Perspectiva de gènere
Laura Serrano Morales
Treballadora social de l’Equip Bàsic d'Atenció
Social Primària de Palau-solità i Plegamans
2. Perspectiva de joventut
Elena Maya Amador
Tècnica de joventut de l’Àrea d’Educació i Cultura de
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

3. Perspectiva del sector associatiu
Aida Mestres Ràfols
Experta en participació i associacionisme,
dinamitzadora del teixit associatiu de l’Ajuntament
de Palau-solità i Plegamans
4. Perspectiva de resolució de conflictes
Roger Belloto Cancho
Agent del grup d’Atenció a la Víctima de la
Comissaria de districte de Santa Perpètua de
Mogoda (Àrea bàsica policial de Sabadell)
Presenten i moderen
Ana Nogueras Martín
Robert Gimeno Vidal
Mediadors i formadors del Programa de prevenció
i mediació comunitària del Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya
20.45-21 h
Cloenda
Àngels Marcuello Martínez
Joan Carles Tinoco Balongo
Ana Nogueras Martín
Robert Gimeno Vidal

Material didàctic
Trobareu el material didàctic de la jornada al web
del CEJFE (Apartat Formació>Compartim>CoP
prevenció i mediació comunitària) a partir de
l’endemà de la jornada.

