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III FÒRUM DE DEMOCRÀCIA LOCAL
DEMOCRÀCIA VERSUS SEGURETAT?

Organització: Hi col·labora:



PROGRAMA

web.sabadell.cat/participacio
     @sbdparticipacio
#FDLSABADELL22

Aquest és el tercer any que Sabadell acull el Fòrum de 
Democràcia Local (FDL). Impulsat per la Federació 
d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS) i l’Ajuntament 
de Sabadell, el FDL és un espai d’anàlisi i de reflexió de 
temes diversos que indueixen a promoure el debat entre la 
ciutadania i, a la vegada, promouen una praxi democràtica 
de qualitat en tots els àmbits.

El primer FDL es va celebrar el mes de novembre de 2019 
i, sota el títol “Parlem de Democràcia Deliberativa” es van 

MATÍ

9 h  ACREDITACIONS I ESPAI CAFÈ

9.30 h  PRESENTACIÓ DE LA JORNADA, 
 a càrrec de Jordi de Arriba de la Calle, director de l’ISabadell

9.35 h  INAUGURACIÓ a càrrec de:
 Marta Farrés Falgueras, alcaldessa de Sabadell
 Lourdes Ciuró Buldó, consellera de Justícia de la Generalitat de   
 Catalunya

10 h  LA PERSPECTIVA FILOSÒFICA, a càrrec de Núria Estrach Mira,   
	 professora	adjunta	del	Departament	de	Filosofia	de	la	UB	i	la	UAB

10.45 h  LA PERSPECTIVA JURÍDICA, a càrrec de Jaume Saura Estapà, 
 adjunt al síndic de greuges de Catalunya

11.30 h  TORN OBERT DE PARAULES

12 h  PAUSA

12.15 h  LA PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA: BARRIS I SEGURETAT, 
 a càrrec de Lucía Morale, advocada especialitzada en polítiques   
 públiques de seguretat i criminalista

13 h  TORN OBERT DE PARAULES

13.15 h  REFRIGERI

TARDA

15 h  TALLERS DE DEBAT entre les persones que participen a la jornada

16.30 h  TAULA RODONA: Reptes per millorar la seguretat a les ciutats 
 Hi participen:

Josep Lluís Trapero Álvarez, major dels Mossos d’Esquadra
Joan Antoni Quesada Sánchez, intendent major cap de la Policia 
Municipal de Sabadell
Eva Abellan Costa, síndica municipal de greuges de Sabadell
Manuel Navas Escribano, president de la Federació d’Associacions 
Veïnals de Sabadell (FAVS)
Shaila Villar García, membre del secretariat de la Federació 
d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS)

17.30 h  COL·LOQUI 

18 h  CLOENDA DE LA JORNADA, a càrrec de:
Marta Morell Albaladejo,	tinenta	d’alcaldessa	de	Feminisme,	Benestar	
Animal i Participació
Manuel Navas Escribano, president de la Federació d’Associacions 
Veïnals de Sabadell

posar a debat els models de participació ciutadana en la vida pública. L’any 2021, 
malgrat la pandèmia, de forma telemàtica es va dur a terme el segon fòrum i sota 
el títol “Cap a una Democràcia Col·laborativa” es va reflexionar sobre el model de 
participació col·laborativa, i com encaixar la participació dels veïns i veïnes amb els 
òrgans existents als diferents barris de la ciutat. 

Enguany es reprèn la presencialitat i el tema que es posa a debat és “Democràcia 
versus Seguretat?”. Preval el dret de la seguretat sobre el de la llibertat?  Es proposa 
reflexionar sobre les línies vermelles que separen la seguretat de la democràcia i el seu 
antagonisme o complementarietat en una societat democràtica.
Es presenta un programa farcit de ponències interessants i el debat està servit! 

Cal inscripció prèvia, emplenant 
aquest formulari:

web.sabadell.cat/fdl/fdl-inscripcio


