
 

 

 

 

De la lluita antiterrorista a la prevenció de 
l’extremisme violent: Experiències locals des 
d’una perspectiva europea 

18 de juny de 2018 
Sala Jordi Maragall, CIDOB. Elisabets 12, 08001 Barcelona 
Organitza: CIDOB amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona  
 
Des dels inicis de la dècada dels 2000, s’han desenvolupat estratègies diverses per fer 
front a l’amenaça que representa l’extremisme violent per a les societats contemporànies. 
A Europa, a més dels programes nacionals centrats en la lluita antiterrorista, diversos 
Estats, regions i ciutats han optat per polítiques de tipus més holístic dedicades a la 
prevenció de l’extremisme violent (PVE per les seves sigles en anglès). Havent seleccionat 
programes europeus amb enfocaments diversos, pretenem donar resposta a un conjunt de 
preguntes que després puguin ser traslladades a la ciutat de Barcelona: Quins programes, 
iniciatives i polítiques de PVE han desenvolupat altres ciutats europees? Quins han estat 
els seus resultats? Fins a quin punt les administracions locals aporten solucions diferents a 
les estratègies nacionals? Com evitar les limitacions de la política antiterrorista? 
 

 
 09.00 Benvinguda 

Lola López, comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat, Ajuntament de 
Barcelona 
Jordi Bacaria, director, CIDOB 
 

 09.30 Primera taula rodona: Polítiques locals de PVE a França i el Regne Unit 
 Modera:  Moussa Bourekba, investigador, CIDOB 

Nicolas Hénin, periodista; president, Action Résilience (França) 
  Elyamine Settoul, professor, Conservatoire National des Arts et Métiers (França) 

Fatima Lahnait, investigadora; antiga membre d’Active Change Foundation (Regne Unit) 
Sadek Hamid, investigador associat, Universitat d’Oxford (Regne Unit) 
 

 10.30 Discussió 
 
 
 11.00 Pausa cafè 
 
 
 11.30 Segona taula rodona: Polítiques locals de PVE als Països Baixos, Bèlgica i 

Alemanya 
 Modera:  Blanca Garcés-Mascareñas, investigadora sènior, CIDOB  
  Joris  Rijbroek, cap de l’Institute for Societal Resilience (ISR), Universitat Lliure (Països 

Baixos) 
Alexander Van Leuven, investigador, Universitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica) (vídeo 
conferència) 
Asiem El Difraoui, cofundador, Candid Foundation (Alemanya) 
 

 12.30 Discussió 
 
 
 13.00 Dinar 
 



 

 
 14.00 Tercera taula rodona: Les polítiques locals de PVE a l’estat espanyol 
 Modera:  Didac Amat, assistent d’investigació, CIDOB  

Miguel Ángel García, portaveu de la PGPD; representant de Fuenlabrada, Radicalisation 
Awareness Network (RAN) 

  Cristina Sobrino, professora associada, Universitat Pompeu Fabra 
  Jordi Moreras, investigador sènior associat, CIDOB 
 
15.00 Discussió 

 
15.30 Conclusions 
 
16.00 Cloenda 
 
 
 
 
 
 
  Idioma de treball: anglès amb traducció simultània 
 
  
 

 


