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El dia 28 de gener de 2016 va tenir lloc a Barcelona
la VI Jornada de Criminologia organitzada per la
UOC i pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada (CEJFE) de la Generalitat de Catalunya. El tema tractat en aquesta sisena edició de la
jornada, que se celebra anualment des de 2011, va
ser «La Criminologia davant la delinqüència juvenil
i les seves formes».
La delinqüència juvenil ha estat un tema clàssic que
ha suscitat l’interès de les teories criminològiques.
En el context dels canvis demogràfics, socials i
tecnològics i de la problemàtica de la joventut de
les societats postmodernes, la Jornada va tenir
com a objectius estudiar les noves formes de
delinqüència, atenent a fenòmens com la ciberdelinqüència, la violència de fills contra pares o les
noves bandes juvenils, així com els instruments de
predicció i prevenció, amb l’objectiu de plantejar
pautes d’actuació davant d’aquesta des de la justícia juvenil i per part dels diversos actors socials
i institucionals afectats.
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La jornada fou inaugurada per Xavier Bernadí,
director del CEJFE, Ana Delgado, directora dels
Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, i Josep
M. Tamarit, director de la jornada. La conferència inaugural, presentada pel professor Josep
M. Tamarit (UOC), va anar a càrrec de Martin
Killias, professor de Criminologia de la Universitat de Saint Gallen (Suïssa), i va aproximar-nos
al fenomen de la delinqüència juvenil des d’una
perspectiva empírica i comparativa culturalment
(Juvenile delinquency: learning from cross - cultural research). En la segona taula, moderada per la
professora Antonia Linde (UOC), hi va participar
Esther Fernández, professora de Criminologia de
la Universitat de Castella-la Manxa, que va fer
una aproximació a la situació de la delinqüència
juvenil a Espanya. En segon lloc, Ed Hilterman,
consultor de Criminologia de la UOC, va parlar
sobre la valoració del risc en els joves infractors:
nivells de risc, necessitats criminògenes i gènere. En tercer lloc, Carolina Moreno, professora
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de la Facultat de Psicologia de la Universitat de
Barcelona, va abordar l’avaluació de la maduresa
psicosocial i el seu impacte en la conducta dels
joves infractors. Com a darrera ponència del matí,
Elizabeth Fuentes, professora de la Universidad
Católica de El Salvador, ens va fer una aproximació
a la problemàtica de les maras, les bandes o grups
terroristes a El Salvador. En la taula de la tarda,
moderada per Marta Ferrer (CEJFE), hi van participar Robert Rodríguez Díaz, mosso d’esquadra de la
Unitat Central de Grups Juvenils Organitzats, que
va tractar el tema de les bandes juvenils des de la

perspectiva policial, Irene Montiel, professora de
la Universitat de València, que va tractar el tema
dels menors víctimes i infractors en el context
virtual: ciberassetjament, sexting i altres formes
de victimització. Per acabar, Izaskun Ibabe, professora de la Universitat del País Basc, va parlar
sobre la violència de fills contra pares.
A la jornada hi van participar unes dues-centes
cinquanta persones, entre les quals hi havia professionals, investigadors, consultors i tutors del
Programa de Criminologia de la UOC i estudiants.
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