
 
J A U M E   F U N E S   A R T I A G A  psicòleg, educador, periodista. Des de 
1974 ha treballat professionalment en l’atenció social de l’Administració Local, 
en la renovació pedagògica, la intervenció educativa a les escoles de 
secundària, la protecció de menors i la justícia juvenil i l’abordatge dels 
problemes generats per l’ús de les drogues, l’acompanyament en els processos 
d’incorporació social. És especialista en temes d’educació i d’atenció als 
conflictes socials en l’adolescència, qüestions sobre les que ha treballat 
habitualment per a diferents administracions.  
 
És autor de nombrosos estudis i informes sobre aquests temes.  
 
Ha escrit, sol o en equip, entre d’altres, els llibres: La nova delinqüència 
infantil i juvenil (1982), Dejar la heroína (1985), Incorporarse a la sociedad 
(1989), Nosotros, los adolescentes y las drogas (1990), Valors joves i 
segle XXI (1993), Aquí ... un amic (Quaderns Educació Ètica. 1993), Mediació 
i justícia juvenil (1994), La violència i els violents (1995), Drogas y 
adolescentes (1996), Les aules taller i els adolescents exclosos (1997). 
Intervenció psicopedagògica sobre problemes de desadaptació social 
(1998). Arguments adolescents. El món dels adolescents explicat per els 
mateixos (2004). Jóvenes en clave joven. Resumen de argumentos para 
personas adultas que quieren ser útiles en sus vidas (2007). 
 
Acaba d’escriure el llibre “El lugar de la infancia. Criterios para seguir 
ocupándose de los niños y niñas de hoy”. 
 
Ha estat Adjunt del Síndic de Greuges per a la defensa dels Drets dels Infants 
(1004-2006) i Secretari de Famílies i d’Infància del Departament de Benestar i 
Família (2006) 
 
En l’actualitat treballa com a professional lliure, dedicat a la docència, la 
investigació, l’orientació, la supervisió i l’atenció als adolescents i joves.  
 
A la Universitat Ramon Llull és professor de: “Intervenció socioeducativa amb 
adolescents i joves”, “Intervenció en el àmbit de la Justícia” i “Criminologia i 
política criminal”. 
 

 


