
 



 

09:00h.  Acreditacions. 
09:30h. Inauguració. Secretari general de CCOO. 
Coordinador Agrupació. 
           
10.00h. Jordi Llaonart. Ponència: “Reflexions i 
percepcions de la ciutadania vers el fenomen 
gihadista. Europa està preparada i vol conviure amb 
l’islam?” 
Arabista i periodista. Analista del Pròxim Orient. 
Llicenciat en Filologia Àrab, Màster en Món Àrab i 
Islàmic, Màster Executiu en Diplomàcia i Acció Exterior. 
Ha estat 6 anys corresponsal de premsa al Pròxim 
Orient. Autor del llibre ‘Per entendre l’Iraq’ i del blog 
‘Interpretant el món àrab i l’islam’. Ha cobert processos 
electorals a Iran, Iemen, Kuwait, Bahrain, Líban, Síria, i 
ha entrevistat en exclusiva els talibans i els insurgents 
iraquians de l’òrbita de Saddam Hussein. 
 
10:30h.  Carme Polvillo i Aloma. Ponència: “Els joves 
als barris, que fer amb ells?”  Programes 
d’intervenció educatius i socials” 
Llicenciada en Geografia i Història. Diplomada en 
Educació Especial. Mestra del CFA Salvador Dalí 
(escola d'adults) del Centre Penitenciari Quatre Camins. 
Regidora de l’Ajuntament de  Mataró. Vocal municipal a 
l’àrea de serveis a les persones, acció social, ocupació i 
promoció econòmica. 
 
11:00h.  David Garriga Guitar. Ponència: “Nous plans 
i Experiències per a  la prevenció del radicalisme  
dels joves a occident” 
Llicenciat en Criminologia, Diplomat en Infermeria, 
Màster en el  Món Àrab e Islàmic y Especialista 
Universitari en Terrorisme Gihadista.  Professor en la 
Fundación Universitari Behavior & Law i col·labora amb 
diferents Institucions como analista en terrorisme. Autor 
del llibre ‘La legión de Satán’ o ‘Yihad’. Cooperant en 
ONG en hospitals de països àrabs. 
 
11:30h. Pausa Break cofee. 
 
12:00h. Jofre Montoto Manent. Ponència: “Promoció 
del diàleg i enteniment per contrarrestar l’efecte del 
terrorisme” 
Historiador, periodista i Analista en terrorisme i contra 
terrorisme de SECINDEF (homeland Intelligence 
Security-Israel).Autor del llibre ‘L'amenaça de l' 
islamisme radical a Catalunya’ (Angle Editorial) 
 
12:30h. Dra. Dolors Bramon i Plana. Ponència. “La 
dona musulmana, fills, educació i societat. Reflexió 
sobre aspectes molt diversos de les desigualtats 
entre homes i dones segons l’ islam” 
Doctora en Filosofia i Lletres (Filologia Semítica). 
Doctora en Geografia i Història (Història Medieval). 
Professora d’Islam a l’Institut Superior de Ciències 
Religioses de Barcelona. Autora de més de 20 llibres 
relacionats. 
  
 
 

13:00h. Jaume Funes Artiaga. Ponència: “ Violència 
i educació, és possible prevenir les conductes 
violentes?” 
Psicòleg, educador, periodista i autor de llibres i 
publicacions. Des de 1974 ha treballat professionalment 
en l’atenció social de l’Administració Local, en la 
renovació pedagògica, la intervenció educativa a les 
escoles de secundària, la protecció de menors i la 
justícia juvenil ,  l’abordatge dels problemes generats per 
l’ús de les drogues i  l’acompanyament en els processos 
d’incorporació social. És especialista en temes 
d’educació i d’atenció als conflictes socials en 
l’adolescència, qüestions sobre les que ha treballat 
habitualment per a diferents administracions. 
 
13:30h. Inmaculada Buñuel Azor. Ponència: 
“Protocols de prevenció i intervenció als centres 
educatius i cohesio social” 
Mestra i Llicenciada en psicopedagogia. Directora de 
l’Equip LIC (llengua, interculturalitat i cohesio social) 
dels Serveis Territorials del Departament 
D‘Ensenyamnent  del MVO (Maresme i Valles Oriental). 
 
14:00h. Dr.Jose Ramon Agustina Sanllehi. 
Ponència: “Crims d’odi i xarxes socials” 
Llicenciat en dret. Catedràtic y Doctor en Dret Penal i 
Ciències Penals. Especialista en ciber victimizació. 
Director de l’Área de Dret penal de la Universitat 
Internacional de Catalunya (UIC). Professor Titular 
acreditat per ANECA i AQU. Magistrat suplent en l’ 
Audiència Provincial de Barcelona (2010-2013). Autor 
de més de 30 articles en revistes indexades y tres 
monografies. Director de la Colecció “Actualidad 
Criminológica y Penal” en la editorial BdeF-Edisofer. 
 
14:30h. Montserrat Sánchez Camacho. Ponència: 
“Factors de radicalització en els centres 
penitenciaris" 
Llicenciada en criminologia. Máster en mediació 
intercultural. Nivell avançat d’àrab a l’Escola Oficial 
d’diomes i de Darija marroqui. Especialització en curs 
d’arab avançat  a Tunis i Fes. Postgrau expert en cultura 
i religió islàmica. Coneguda apasionada i activista del 
món àrab i els drets de les dones com a col.laboradora 
a l’Associació Catalana per la Pau i de la Fundacio Pau 
i Solidaritat del sindicat  CCOO. 
 
15:00h. Cloenda.  
Secretari General CCOO Vormaros 
Director jornada: 
Josep Lluís Mateo. Doctorand en seguretat humana i 
dret global.(UAB) 
jlmateo@ccoo.cat 
 

 

Inscripcions: jornadaccooradicalismeviolent@gmail.com 

 

(És important inscriure’s prèviament i amb antelació. Les places són limitades) 
 

mailto:jornadaccooradicalismeviolent@gmail.com

