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QUINA DEFENSA I SEGURETAT
PER A CATALUNYA?

En el cas d’una Catalunya constituïda en un Estat propi, caldria obrir

fensa i seguretat? A qui s’ha de protegir? A les persones? A l’Es-
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tat? A les elits que governen? Quines són les amenaces que cal
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afrontar? Són les mateixes que sense estat? Com afrontar aquestes
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un debat al voltant de tres preguntes. Qui és el subjecte de la de-

amenaces?

El Centre d’Estudis per a la Pau JM Delàs organitza aquestes
jornades com a fòrum de debat i reflexió sobre quina estratègia i
política pública hauria de seguir Catalunya per donar seguretat als
seus ciutadans.

Amb el suport

Fundació Tam-Tam
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Quina defensa i seguretat
per a Catalunya?
Les crítiques a la doctrina de seguretat nacional han pres força arran del
final de la Guerra Freda. Ara es proposa la idea d’abordar la seguretat des
d’una perspectiva multidimensional,
que afegeix riscos i amenaces de caràcter econòmic, mediambiental, de
crim organitzat, etc. Aquests riscos
són transfronterers i globals, ja que
vivim en un món interdependent i que,
per tant, les estratègies de seguretat
no poden ser només militars, sinó
que cal introduir estratègies diplomàtiques, civils, policials, de cooperació al
desenvolupament, etc.
Rafael Martínez, catedràtic de
Ciència Política i de l’Administració
a la UB
Rafael Grasa, president de
l’ICIP i professor de Relacions
Internacionals a la UAB
Pere Ortega, Centre d’Estudis
per a la Pau JM Delàs
Modera: José Luís Gordillo, Centre
d’Estudis per la Pau JM Delàs

13 de desembre · 19.30 h

Polítiques de seguretat
i defensa per a Catalunya
La seguretat entesa de manera tradicional va desenvolupar una estratègia
de defensa armada i va construir tot un
entramat militar-industrial. Nous enfocaments com el de seguretat humana
ubiquen el ciutadà en el centre de les
polítiques públiques amb l’objectiu de
resoldre les seves necessitats afectades per inseguretats provocades per la
globalització en els àmbits polític, econòmic, social, cultural, mediambiental,
personal o de salut. En aquest nou
context, quins serien els instruments
o polítiques públiques de seguretat a
desenvolupar?
Joan Tardà, diputat per ERC al
Congrés de Diputats
Feliu-Joan Guillaumes, diputat
per CiU al Congrés de Diputats
Dolors Camats, diputada per
ICV-EUiA al Parlament de Catalunya
Representant PP, no confirmat
Representant PSC, no confirmat
Modera: Gabriela Serra, Centre
d’Estudis per a la Pau JM Delàs

13 de desembre · 18 h

Necessitem un exèrcit català?
Algunes veus plantegen que l’Estat
Català hauria de reproduir les estructures militars i d’intel·ligència de què
estan dotats els estats moderns, adherint-se a les estructures militars com
l’OTAN o la UEO pel que fa a seguretat
exterior, i a estructures com FRONTEX,
EUROPOL o EUROJUST, pel que fa a
seguretat interior. Però la qüestió és
si en un món interdependent i globalitzat Catalunya necessita realment
dotar-se d’una estructura militar.
José Luis Pitarch, comandant de
Cavalleria en la reserva i membre
d’Unión Militar Democrática (UMD)
Miquel Sellarès, director del
Centre d’Estudis Estratègics de
Catalunya
Tomàs Gisbert, Centre d’Estudis
per a la Pau JM Delàs
Modera: Alejandro Pozo, Centre
d’Estudis per a la Pau JM Delàs

12 de desembre · 19.30 h

12 de desembre · 18 h

PROGRAMA

Amenaces i riscos
a la seguretat de Catalunya
Tradicionalment, l’objectiu de la seguretat ha estat defensar militarment la
sobirania, la independència i el territori d’una possible agressió externa.
Però la globalització ha fet aparèixer
nous riscos transfronterers, com la
crisi econòmica i financera, desastres
mediambientals, el crim organitzat, el
tràfic de persones, etc. Un escenari on
l’Estat no és l’únic actor internacional.
En aquest nou escenari, quins són els
riscos o amenaces a la seguretat de
Catalunya?
Manel Prat, director general de la
Policia del Departament d’Interior de
la Generalitat de Catalunya
Pere Rusiñol, periodista
Tica Font, directora de l’Institut
Català Internacional per la Pau
(ICIP); Modera: Jordi Calvo, Centre
d’Estudis per a la Pau JM Delàs
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