Inscripció

Organització

La inscripció és gratuïta. L’heu de sol·licitar al formulari
d’inscripció [http://bit.ly/1SajQ7Q] fins al 19 de febrer
de 2017 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.

justicia.gencat.cat/compartim
twitter.com/compartim
#juristesCP

Codi
Si trobeu dificultats per fer la sol·licitud d’inscripció en línia, podeu
contactar amb Formació Directiva i Nous Programes enviant un
missatge a npf@gencat.cat amb les dades següents:
- Assumpte del missatge: nom de l’activitat formativa
- 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 i professió actual
- Si treballeu al Departament de Justícia, direcció general de la qual
depeneu (per ex., DGEPCJJ); si treballeu en algun altre
departament de la Generalitat o en una altra administració,
digueu.ne el nom complet
- Adreça de feina
- 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 en
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

90/02/02/17

Dia i hora
Dijous 23 de febrer del 2017, de 9 a 14 h

Lloc
Centre d’Estudis Jurídics
i Formació Especialitzada
Carrer Ausiàs Marc, 40
08010 Barcelona

Programa Compartim
de gestió del coneixement

X Jornada de Juristes
de Centres Penitenciaris
Reflexions sobre qüestions
pràctiques inherents
a l’execució penal

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.

Barcelona,
23 de febrer de 2017

Presentació

Programa

La Jornada de Juristes sempre ha mirat d’incorporar
una visió jurídica i criminològica àmplia, per obtenir
una mirada des d’un prisma extern que aporti
coneixement als casos concrets del dia a dia.

9-9.15 h
Acreditació

En aquesta ocasió es comptarà amb l’aportació d’una
visió de política criminal comparada i d’anàlisi del
nostre sistema penitenciari.
Es farà també una valoració de la situació jurídica de
la població estrangera a presó a partir de la visió de la
jurisdicció de vigilància penitenciària i des de l’àmbit
de la investigació acadèmica en aquesta matèria.
D’altra banda, s’analitzarà la implantació que està
tenint l’Estatut de la Víctima a l’àmbit de l’execució
penal des de la visió jurisdiccional.
Per últim, en l’àmbit de la conducta, fa temps que es
duen a terme experiències de mediació en aspectes
disciplinaris i de procediment sancionador. Es posaran
en comú aquestes experiències per tal de valorar el
que s’anomena la “bona conducta” inclosa a l’article
154 del Reglament Penitenciari.

Destinataris
- Juristes de centres penitenciaris i professionals de la
Direcció General de Serveis Penitenciaris.
- Altres professionals i estudiants interessats

9.15-9.30 h
Presentació
Gabriel Capilla Vidal
Director del Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada
Amand Calderó Montfort
Director general de Serveis Penitenciaris (DGSP)
9.30-9.45 h
Ponència
Com generar comunitats a partir d’eines de
comunicació intraorganitzacionals
Joan Galeano Aunión
Jurista del Centre Penitenciari (CP) Quatre Camins.i
dinamitzador d’aprenentatges informals (DAI) de juristes
de CP
9.45-10.45 h
Ponència
Política criminal comparada. Anàlisi del nostre sistema
penitenciari
José Luís Diez Ripollés
Catedràtic del Dret Penal de la Universitat de Màlaga
(UMA)
10.45-11.15 h
Pausa
11.15-12.15 h
Ponència
Situació jurídica de la població penitenciària estrangera
Elisa García España
Professora de dret penal i criminologia de la Universitat
de Màlaga
Esteban Farré Diaz
Magistrat del Jutjat de Vigilància Penitenciària núm. 6 de
Barcelona

Presenta
Josep Paül Torrent
Cap del Servei de Classificació de la DGSP
12.15-13.15 h
Ponència
Aplicació de l’Estatut de la Víctima a l’àmbit d’execució
penal
Mònica Aguilar Romo
Magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona
Secció 21a
María José González González
Magistrada del Jutjat de Vigilància Penitenciària núm. 2
de Barcelona
Presenta i modera
Xavier Amado Mateu
Subdirector de Tractament del CP Homes de Barcelona
13.15-14 h
Ponència
Mediació penitenciària i implicació en els procediments
sancionadors
Carol Mallo Preto i Aidà Almirall Serra
Fundació Gentis
Eliseo Villacorta Antón
Secretari tècnic jurídic del CP Mas d’Enric
Presenta
Joan Galeano Aunión
Material didàctic
Trobareu el material didàctic de la jornada al web del
CEJFE (Apartat Formació>Compartim>Àmbit
Penal>CoP Juristes) uns dies després de la Jornada.

