Inscripció
La inscripció és gratuïta. L’heu de sol·licitar al
formulari d’ inscripció [http://bit.ly/2eH0QTs] fins a
l’1 d’octubre de 2017 inclòs. Al formulari,
recordeu-vos de respectar les instruccions per
comunicar les vostres dades.
Si trobeu dificultats per fer la sol·licitud d’inscripció
en línia, podeu contactar amb l’equip Compartim
amb un missatge a compartimcejfe.dj@gencat.cat
amb les dades següents:
- Assumpte del missatge: nom de l’activitat
formativa
- Nom i cognoms tal com consten al document
oficial d’identitat
- Número de document oficial d’identitat
- Formació i professió actual
- Telèfons de contacte
- Adreça de correu electrònic de la feina (no pot
ser una bústia genèrica ni tampoc una adreça
col·lectiva, ha de ser personal)

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 dona dret a certificat d’assistència.

Organització
justicia.gencat.cat/compartim
twitter.com/cejfe
#èticaMPA

Codis
CEJFE: 90/02/9/2017
FFC: 11717
Activitat finançada pel Fons de formació contínua
de Catalunya
Dia i hora
Dijous 5 d’octubre de 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

IV Jornada de Mesures
Penals Alternatives
Recomanacions per a una
intervenció ètica. La relació amb
les entitats col•laboradores

Barcelona
5 d’octubre de 2017

Presentació

Programa

En aquesta jornada, organitzada per la comunitat
de pràctica de mesures penals alternatives (CoP
MPA), es presenta el producte de coneixement
2017, la guia de Recomanacions per a una
intervenció ètica en les mesures penals
alternatives, elaborada pels professionals de
l’Àrea d’MPA i té l’objectiu de proporcionar les
eines necessàries per abordar els conflictes ètics
que sorgeixen en la pràctica diària.

9 - 9.15 h
Acreditació

En la segona part de la Jornada es presentarà la
nova línia de treball escollida per la CoP per a
aquest any: la relació amb les entitats del Tercer
Sector Social. Els professionals es van plantejar
la necessitat de millorar la relació que establim
amb aquestes entitats, sobretot en relació amb
les mesures de treballs en benefici de la
comunitat (TBC).
Finalment, a través dels tallers podrem identificar
aquells elements que condicionen la relació en
les tres etapes de la intervenció: quan fem la
proposta a l’entitat i vinculem una persona, quan
es realitza el seguiment de la mesura judicial i
quan es fa la valoració del compliment i es
finalitza la mesura judicial.
Destinataris
-Delegats d’execució de mesures penals
alternatives.
-Professionals de l’àmbit de l’execució penal
Retransmissió de la jornada
La Jornada s’enregistrarà i podreu accedir als
vídeos a cejfe.tv uns dies després.
Material didàctic
Trobareu el material didàctic de la jornada al web
del CEJFE (Apartat Formació > Compartim >
comunitats de pràctica > Àmbit penal>CoP MPA)
uns dies després de la Jornada.

9.15 - 9.30 h
Presentació
Gabriel Capilla Vidal (per confirmar)
Director del Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada
Pilar Heras Trias
Directora General d’Execució Penal a la Comunitat i
Justícia Juvenil (DGEPCJJ)
9.30 - 10.45 h
Ponència
Una visió global del Tercer Sector Català
Luis Miguel Luna Berges
Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat
Autònoma de Barcelona, fou director del Postgrau
de Direcció i Gestió de les Organitzacions no
Lucratives i d’Entitats d’Economia Social a la
Universitat Ramon Llull.
Presenta
Pius Fransoy Molina
Cap de l’Àrea de Mesures Penals Alternatives i
coordinador de la CoP MPA
10.45 - 11.15 h
Pausa
11.15 – 13.30 h
Tallers
Es faran tres tallers, un per a cadascuna de les
etapes de la relació amb les entitats i es distribuiran
les persones assistents en 2 grups de treball per a
cada etapa.
Taller 1
Proposta a l’entitat i vinculació

Grup 1.1
Moderat per Victòria Carrillo i Mireia Serra
Relator: Jordi Mazcuñán
Grup 1.2.
Moderat per Javier Lopez i Jasmina Ruiz
Relatora: Beatriz Fernandez
Taller 2
Seguiment de la mesura judicial a l’entitat
Grup 2.1.
Moderat per Irene Rifà i Pepita Pla
Relatora: Laura Sánchez.
Grup 2.2.
Moderat per Laila Rauet i Mercè Cosialls
Relatora: Sheila Fernandez
Taller 3
Valoració i finalització de la mesura judicial amb
l’entitat
Grup 3.1.
Moderat per Mercè Sanchis i Neus Farrés
Relator: Manu Cabrera
Grup 3.2.
Moderat per Meritxell Langst i Raquel Pujol
Relator: Antoni Gornals
13.30 - 14 h
Ponència
Presentació del producte de coneixement de la CoP
MPA: Recomanacions per a una intervenció ètica en
el camp de les mesures penals alternatives
Laura Sánchez Gómez
Delegada d’MPA i e-moderadora de la CoP MPA
14h -14.15 h
Cloenda
Marc Ceron Riera
Subdirector general de Reparació i Execució Penal a
la Comunitat de la DGEPCJJ

