2a Jornada:
“Els extremismes i les seves derives
violentes. Subjectivitat i llaç social”

Barcelona, divendres 4 d’octubre 2019
Sala Panoràmica (COMB) - Pg. Bonanova, 47. Barcelona

Organitza

PRESENTACIÓ
Entenem a les violències no com una qüestió natural, sinó com un fenomen social
complex que incideix en els processos de producció de subjectivitats, reproduint-se en
els llaços socials i comunitaris. Qualsevol de les seves expressions produeixen
importants i profundes marques en els qui la sofreixen, així com en els vincles, maneres
de relacionar-se, en les organitzacions socials i en els llaços comunitaris.
Trobem nombrosos exemples en el social, on les “manades” exerceixen violència sobre
el cos i el psiquisme de la dona. Però també apareix en grups radicalitzats entorn de
qüestions de gènere, o en atacs a persones migrants, especialment a poblacions més
vulnerables com a nens, adolescents i joves no acompanyats, creixement de grups
d'extrema dreta; les bandes juvenils violentes i també en dinàmiques de control
coercitiu, relacionades amb sectes destructives o altres dinàmiques de grup abusives. I
no hi ha dubte que les relacions més estretes entre les nocions que proposem repensar,
les trobarem en fenòmens de grup radicalitzats ideològicament que cometen actes
terroristes.
El recorregut del GT sobre “Els extremismes i les seves derives violentes. Subjectivitat i
llaç social” que funciona en el si de la Fundació des de 2017 en un diàleg continuat
interdisciplinari, apunta a visibilitzar la problemàtica i aprofundir en l'anàlisi de les
construccions socials, simbòliques i subjectives de les violències, així com en els
abordatges preventius i rehabilitadors. I conjuntament amb la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), proposen aquest any una segona jornada de reflexió entorn de les
relacions entre la radicalització, la violència i la seva aparició en diferents grups humans.

DESTINATARIS
Aquesta Jornada està adreçada a professionals i col·lectius de diferents àmbits:
Educació, Educació Social, Joventut, Justícia, Immigració, Serveis Socials, Salut Mental,
Cossos de Seguretat, entre d’altres.

Comitè Organitzador
Miguel Perlado
Teresa Morandi
Zyab Ibañez
Eduardo Bada

PROGRAMA
8.30 h

Acollida dels participants

9.00 h

Inauguració de la Jornada
Josep Vilajoana, president Fundació CCSM.
Zyab Ibáñez, comitè organitzador.

9.15 h

Taula 1: RADICALITZACIÓ I VIOLÈNCIA
Moderador: Miguel Perlado
“Com es construeix un enemic públic”.
Luca Queirolo, sociòleg. Professor de Sociologia de les Migracions i de
Sociologia Visual. Universitat de Gènova.
“Estructura i funcionament dels grups terroristes. L’exemple de les
Brigades Roges”.
Carole B. Tarantelli, psicoanalista i política.

10.30 h

Debat

11.00 h

Pausa

11.30 h

Taula 2: ADOLESCÈNCIA, ENTORN, IDENTITAT I VIOLÈNCIA
Moderadora: Teresa Morandi
Jorge Tió, psicòleg clínic i psicoterapeuta.
Juanjo Vernet, graduat en Educació Social.
Núria Riera, llicenciada en Filologia Catalana.
Hung-Ling Wong i Lucia Pinzani, membres del Grup Migraespai
(FCCSM).

12.45 h

Debat

13.30 h

Pausa | Dinar

15.00 h

Taula 3: JOVES I VIOLÈNCIES DE MOTIVACIÓ IDEOLÒGICA
Moderador: Eduardo Bada
Rachid Elyounoussi, llicenciat en Filosofia.
Miquel A. Tàpies, llicenciat en filosofia i educador social.
José Benito, president de l’Associació Grup d’Amics Gais, Lesbianes,
Transsexuals i Bisexuals (GAG)

16.00 h

Debat

16.30 h

Pausa

17.00 h

Taula 4: POLÍTIQUES DE COHESIÓ SOCIAL EN PREVENCIÓ I
REHABILITACIÓ D’EXTREMISMES VIOLENTS.
Moderador: Zyab Ibáñez.
Júlia Trias, cap de Gabinet de la Regidoria de Drets de Ciutadania i
Participació. Ajuntament de Barcelona
Solange Hilbert, advocada IACTA.
Irene Santiago i Elisenda Pradell, directora i coordinadora àrea
psicosocial Iridia. Centre per la Defensa de Drets Humans.

18.00 h

Debat

18.30 h

Cloenda

RELACIÓ DE PARTICIPANTS
Eduardo Bada, llicenciat en Psicologia per la UAB. Mag, psicòleg i membre del Grup de
Treball en Derives Sectàries del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
José Benito, president de l’Associació Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i
Bisexuals (GAG).
Rachid ElYounoussi, llicenciat en Filosofia. Treballa amb joves migrants,
majoritàriament musulmans. Dirigeix l'associació Darna, per la prevenció de la
radicalització.
Solange Hilbert, advocada. IACTA Cooperativa d'Assessorament jurídic i transformació
social. Professora al Màster Interuniversitari en Migracions contemporànies. Universitat
de Barcelona.
Zyab Ibáñez, investigador a l'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la UAB.
Doctor en Ciències Polítiques i Socials per l'Institut Universitari Europeu de Florència.
MSc en Avaluació Ambiental per la London School of Econòmics i Llicenciat en Sociologia
Urbana per la Universitat d'Alacant.
Teresa Morandi, psicòloga clínica i psicoanalista. Docent i supervisora institucional en
Salut i Salut Mental. Co-directora de l’ Estudi Trauma i Transmissió en les generacions.
Membre de la Junta de la FCCSM.
Miguel Perlado, psicòleg i psicoanalista. Especialista en relacions sectàries i moviments
adoctrinants.
Lucia Pinzani, membre del Grup Migraespai (FCCSM).
Elisenda Pradell, psicòloga clínica especialitzada en infanto-juvenil. Experiència en
l'acompanyament psicosocial a víctimes de violència. Coordinadora de l'Àrea Psicosocial
d'Iridia, centre per la defensa dels drets humans.
Luca Queirolo, professor de Sociologia de les Migracions i de Sociologia Visual a la
Universitat de Gènova. Ha participat i dirigit diversos projectes d'investigació i activisme
etnogràfic amb grups juvenils de carrer, etiquetats com a «bandes» per l'Estat i el discurs
periodístic.
Núria Riera, llicenciada en Filologia Catalana i especialitzada en Estudis Internacionals i
Interculturals del Món Àrab. Actualment, treballa com a Tècnica de Cohesió Social del
Consorci de Benestar Social del Ripollès.

Irene Santiago, psicòloga especialitzada en psicoteràpia individual per l'abordatge del
trauma i l'acompanyament psicosocial a persones, organitzacions i col·lectius en situació
de violència. Directora de l'Àrea Psicosocial de Irídia, centre per la defensa dels drets
humans.
Miquel A. Tàpies, llicenciat en Filosofia i educador social. Coordinador de Medi Obert
del Vallès, referent de justícia juvenil.
Carole B. Tarantelli, llicenciada en llengües i literatures estrangeres modernes del
Wellesley College. Professora associada a la Facultat d'Humanitats de Roma.
Psicoanalista. Va ser membre de la Direcció Nacional del Partit Demòcrata.
Jorge Tió, psicòleg clínic i psicoterapeuta. Membre de l'Equip d'Atenció al Menor de la
Fundació Sanitària Sant Pere Claver. Membre de la SEP-IPA.
Júlia Trias, graduada en ciències polítiques per la UAB. Cap de Gabinet de la Regidoria
de Drets de Ciutadania i Participació. Ajuntament de Barcelona.
Juanjo Vernet, graduat en Educació Social per la Universitat Rovira i Virgili amb la
menció en Intervenció Socioeducativa en Infància i Famílies. Conseller en el Consejo
Independiente de Protección de la Infancia (CIPI).
Hung-Ling Wong, membre del Grup Migraespai (FCCSM).

INFORMACIONS GENERALS
Seu de la Jornada
Sala Panoràmica del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Passeig de la Bonanova, 47. Barcelona

Organitzen:

Col·labora:

Inscripcions:
Preu: 30€. Per transferència al c/c núm. ES05 2100 3109 60 2200137911
Amics de la FCCSM: 15€
Per formalitzar la inscripció cal omplir el formulari i enviar a la secretaria de la Jornada el
comprovant de pagament.
Només s’acceptaran les inscripcions que vagin acompanyades del pagament corresponent.
Data límit d’inscripció: 01 d’octubre a les 10.00h

