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Origen:

Converses informals entre Lluís Isern i Miguel Perlado (Barcelona, març 2017)

El fet de l’atemptat terrorista de Barcelona com a catalitzador

La FCCSM assumeix el projecte plantejat de constituir un grup de treball per 

poder començar a pensar en el fenomen i les seves conseqüències

D’inici, el grup de treball es planteja com un espai per pensar en la radicalització

en un sentit ampli



Descripció:

Entenem la radicalització com a procés, alhora que com a estat mental 

absolut

Estem davant un fenomen hipercomplex amb múltiples variables incidint al 

mateix temps

Sembla evident que tan sols una disciplina no pot explicar tota la dimensió 

del problema

Sembla ser que tot el problema de la radicalització ha quedat centrat en 

l’islamisme radicalitzat (obviant d’altres modalitats de funcionaments mentals 

radicalitzats)



Què busquem?:

Construir un espai de pensament que vagi més enllà de l’anàlisi política o 

policial

Aglutinar el mosaic d’iniciatives que van apareixent de forma dispersa

Poder pensar, davant un fenomen que impacta i traumatitza

Poder imaginar maneres de poder contenir el sofriment i acompanyar als 

professionals implicats

Començar a elaborar certs indicadors de detecció i possible abordatge

Afinar en els processos que porten a la radicalització



Composició:

Professionals de la salut mental comunitària

Representats religiosos

Educador i integradors socials

Professionals de l’àmbit de la presó

Professionals de la recerca

Mestres i pedagogs

Psicòlegs, psiquiatres i psicoanalistes



Pla de treball (2017-2018):

Eixos temàtics inicials:

El paper de la integració i la identitat

Similituds i diferencies amb altres modalitats de radicalització

Punts de contacte entre el procés adoctrinant de sectes, bandes i d’altres 

formes d’organització radical

El paper de la psicologia individual i social

Eines per prevenir la radicalització

Els mitjans de comunicació davant la radicalització



Situació actual:

El grup ha estabilitzat els seus membres i pràcticament està tancat

La tasca del grup s’ha centrat progressivament cap a la radicalització 

gihadista

Hem revisat alguns casos pràctics, la situació de la intervenció multi agència, 

impacte dels atemptats a la societat civil i properament les intervencions de 

desradicalització



Cap a on anem?:

Funcionar en grups de treball més reduïts i que treballin en paral·lel

Elaborar documents de treball que puguin servir de base per als 

professionals

Construir una xarxa de suport als professionals que poden estar en contacte 

amb poblacions de risc 

Àrees principals: 

1) Adolescència i radicalització, 2) El treball multiagència, 3) Models 

d’intervencions preventives, 4) La intervenció a les presons, 5) Models de 

desradicalització, 6) Contra narrativa



Gràcies per la vostra atenció!


