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PROPOSTA DE PROGRAMA 
 

Jornada sobre Joves, violència i exclusió social  
12 d’abril de 2013  

Auditori del Centre Cívic de Fort Pienc  
Plaça  Fort  Pienc 4 -5 -  Metro L1 Arc de tr iomf -  Bus:  6,10,54,42, 141  

 
La jornada pretén donar a conèixer els  pr incipals  resultats  del projecte transnacional  
de recerca i  intervenció Violènc ia en tràns i t  f inançat a través del programa europeu 
DAFNE. Es debatrà sobre els  fenòmens de violència i  exclusió socia l  que afecten e ls  
joves a la  Unió Europea, tractant  e l  cas específ ic de les  zones de transport col· lect iu ,  i  
la seva possible prevenció . Més informaci ó a www.vio lenceintransit .org  i  
Facebook/Violencia en tránsito  
 
090-0930 
Inscr ipció i  recepció de part ic ipants  
 
0930-0945h 
Benvinguda 
Sr.  Raimond Blasi i  Navarro ,  Regidor d’Adolescència i  Joventut de l ’Àrea de 
Quali tat  de Vida, Igual tat  i  Esports  de l ’Ajuntament  de Barcelona  
Sr. Joaquim Clavaguera i  Vilà ,  Director d’Execució Penal a la Comunitat i  Just ícia 
Juveni l  de la General i tat  de Catalunya.  
Sr.  Josep Ricou i  Barceló ,  President de la Fundació APIP ACAM  
 
0945-1000h 
Presentació del programa DAFNE i del projecte  Violència en trànsit .  Sr.  
Vincenzo Castel li  (On the Road).  Modera i  presenta :  Sr. Eduard Mateus  
 
1000-1100h 
Presentació de les recerques  i  les intervencions del projecte Violència en trànsit 
a les tres ciutats :  Pescara (Ità l ia)  per Sr.  Fabio Sogorni  (On the Road) ,  Porto 
(Portugal)  per  Sr. Sérgio Aires  (EAPN Portugal )  i  Barcelona (Espanya) per Sr.  
Eduard Mateus  (Fundació APIP ACAM).  Debat .  Modera i  presenta:  Sr. Vincenzo 
Castelli  
 
1100-1130h 
Pausa cafè  
Actuació del grup Momos Teatre .  
 
1130-1230h 
Presentació de l ’estudi comparatiu de les tres recerques urbanes  del projecte 
Violència en trànsit .  Sr.  Jordi Estivil l  (Fundació APIP-ACAM).  Debat amb Sr.  
Vincenzo Castelli  (On the Road)  i  Sr. Sérgio Aires  (EAPN Portugal) .  Modera i  
presenta:  Sr.  Carlos Zéller  

http://www.violenceintransit.org/
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1230-1345h 
Taula rodona  Experiències de prevenció de l ’exclusió social i  la violència juvenil  
relacionades amb el  transport a Barcelona. Part icipants :  Sr.  Xavier Alonso  
(Secretar ia d ’Immigració de la General i tat  de Catalunya ) ,  Sr.  Javier Bonomi  
(Fedelat ina) ,  Sr.  Daniel Vi llegas  (Responsable de Recerca i  Anàlis i  de la  Unitat  de 
Seguretat i  Protecció Civi l  de Metro de Barcelona i  en representació dels  
Departaments  d’Acció Social  i  de Projecte Educa t iu  de Transports Metropolitans de 
Barcelona) ,  Sr. Andreu Parera  (Responsable d’equips i  projectes  per a  gent sense 
sostre del Departament d’Atenció  a Persones Vulnerables de l ’Ajuntament de 
Barcelona) ,  Sra.  Núria Mora del Hoyo  (Mediadora del Servei de Med iació i  
Assessorament  de Just ícia Juveni l  del  Departament  de Just íc ia  d e la General i tat  de 
Catalunya)  i  Sra. María Pía  (Col· lect iu  Metamor-Eje.Ideas) .  Debat.  Modera i  
presenta:  Sr.  Natxo Pardo 
 
1345-1400h 
Cloenda 
Sr.  Gerard Ardanuy ,  Regidor del Distr icte de l ’Eixample  de l ’Ajuntament de 
Barcelona 
Sra. Montserrat  Font ,  Directora  de la Fundació APIP -ACAM 
 
 


