
 
 

 

SESSIÓ D’INVESTIGACIÓ  

Execució penal als territoris  
13 de desembre de 2016 

 

Presentació 
 

Aquesta Sessió presenta dues recerques: L’execució penal a Justícia Juvenil a 

Tarragona, i L’execució penal a la comunitat a les comarques de Tarragona. 

Ambdues comparen la realitat de Tarragona, Lleida i Girona per identificar els 

possibles trets diferencials dels territoris en l’àmbit de l’execució penal en joves i en 

adults que hi viuen al territori de les províncies esmentades. L’encàrrec es va 

formular a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona perquè analitzés les similituds i 

diferències entre els 3 territoris i es pogués fer una lectura en clau més territorial de la 

realitat d’execució penal a Catalunya. En la sessió es presentaran els resultats més 

significatius d’ambdues recerques i es debatran les propostes de millora amb el 

responsable del territori que va fomentar la recerca.  

Lloc de realització 
 

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Sala d’actes  
C/ Ausiàs Marc, 40. Barcelona 

Les recerques publicades pel CEJFE estan disponibles a:  
http://justicia.gencat.cat/investigacions 

Inscripció  
 

Inscripció web. Data límit d’inscripció: 11 de desembre de 2016  
L’assistència és gratuïta. Posteriorment, es lliurarà certificat d’assistència.  
 

Destinataris 
 

Professionals d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, personal de 
serveis penitenciaris, professionals d’entitats del tercer sector orientades a la 
reinserció i també qualsevol altra persona interessada de l’àmbit professional i 
acadèmic, així com estudiants. 

Retransmissió en directe 
 

Si no podeu assistir a la Sessió, podeu seguir-la en directe per Internet a: 
http://bit.ly/sessioinvestigacio131216  
 

Posteriorment, la sessió es podrà visionar a través de la web  www.cejfe.tv. 

Programa 
 

16.00 h: Inauguració a càrrec de Pilar Heras Trias, directora general d'Execució 
Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil i Marta Ferrer Puig, cap de l’Àrea  
d’Investigació i Formació Social i Criminològica del CEJFE. 

 

16.15 h:  Presentació de la recerca L’execució penal a Justícia Juvenil a Tarragona. 
Anàlisi comparativa entre Tarragona, Lleida i Girona, a càrrec de Montserrat 
Guasch García, professora titular del Departament de Pedagogia de la URV 
i David Garreta Muniello, psicòleg de l’Equip de Mediació i Assessorament 
Tècnic de Menors de Tarragona. 

 

16.45 h:  Presentació de la recerca L’execució de les mesures penals alternatives a 

les comarques de Tarragona. Anàlisi comparativa entre Tarragona, Lleida i 

Girona, a càrrec de Montserrat Guasch García, professora titular del 

Departament de Pedagogia de la URV, Josep M. Torres Borreles i Aida 

Gómez Sancho, delegats d'execució de Mesures Penals Alternatives a 

Tarragona. 
 

17.15 h:  Debat sobre els punts forts i febles en la implementació al territori amb 
Salvador Miquel Estrada, cap del Servei de Suport a l'Execució Penal als 
Serveis Territorials de Tarragona. 

 

17.30 -18.00 h: Col·loqui i fi de la sessió. 
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