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NOTA DE PREMSA

 [Catalunya, nació de pau]
Com enfocar la seguretat i la defensa en un nou Estat d’Europa

Dimecres, 27 de novembre de 2013. Representants del seminari Estat de Pau fan públic avui el 
document «Catalunya, nació de pau. Com enfocar la seguretat i la defensa en un nou Estat 
d’Europa.» El text és el resultat de diversos mesos de treball, reflexions i debat per part d’un 
col·lectiu de divuit persones vinculades a diferents organitzacions del moviment per la pau.

La possibilitat que Catalunya pugui esdevenir un Estat ha obert la porta a debatre sobre diverses 
qüestions sobre les quals s’hauran de prendre decisions i que fins ara no s’havien plantejat. En 
aquest context, el document que avui es presenta planteja diverses propostes per contribuir al 
diàleg social sobre quin hauria de ser el model de seguretat i de defensa d’un Estat del segle 
XXI. 

El document analitza l’evolució de les amenaces a la seguretat humana al llarg de la història i 
com s’hi ha fet front, el paper dels exèrcits, les aliances internacionals i la cursa armamentística. 
També reflexiona sobre les noves amenaces i les alternatives necessàries per fer-hi front, sense 
violències.  

Partint del tarannà tradicionalment obert, dialogant i pacífic de Catalunya, tant des de l’àmbit 
ciutadà com institucional, el document proposa abordar els conflictes des d’una perspectiva 
no militar i planteja noves vies de  seguretat i defensa per fer front a la complexitat de les 
amenaces actuals. 

Resum de les 10 tesis del document

1. La majoria d’amenaces a la seguretat no es resolen amb un exèrcit
2. Afrontar els riscos reals demana prendre mesures en molts camps
3. Hi ha perills i amenaces no contemplats en l’anàlisi tradicional de la seguretat
4. Un nou estat europeu té una oportunitat única d’innovar en seguretat i defensa
5. Un país més segur, un país amb defensa civil.
6. Catalunya ha desenvolupat una cultura política a favor de la pau
7. El moviment pacifista és un actiu important del nostre país
8. Catalunya ha desenvolupat també un marc legal per promoure la pau
9. Les organitzacions socials catalanes participen activament en el moviment internacional per la 
pau
10. Tenim la capacitat per generar un nou sistema de seguretat i de defensa
Redactors i suports  
Els participants al seminari Estat de Pau que han redactat el document són: Jordi Armadans, 
Alfons Banda, Pepe Beúnza, Núria Breu, Joan Contijoch, Felip Daza, Lluís Fenollosa, Josep Lluís 
Gordillo, Jaume Llansó, Xavier Masllorens, Martí Olivella, Pere Ortega, Àlvar Roda, Fèlix Saltor, 
Maria Gabriela Serra, Lluís Sobrevia, Jordi Urgell i Eduard Vinyamata. 

A més, fins ara, més d’una seixantena de persones de l’àmbit civil català hi donen suport:



Víctor Alexandre, escriptor

Pius Alibek, filòleg i restaurador

Txe Arana, actriu i comunicadora

Jaume Arnella, cantautor

Aureli Argemí, president emèrit del CIEMEN

Josep Maria Bonet Puigbert, Empordanesos 
per la Solidaritat

Joan Botam, Institut Víctor Seix de Polemologia

Jordi Calvo, investigador del Centre Delàs

Núria Camps, directora d’Avaluem 

Teresa Canas Bozzo, directora de teatre

Salvador Cardús, sociòleg, periodista i escriptor

Enric Chalaux, president d’ACAT

Pep Cruanyes, advocat i historiador

Francesc de Dalmases, president d’IGMAN 
Acció Solidària 

Mossèn Dalmau, sacerdot, teòleg, escriptor i 
activista 

Núria Feliu, cantatriu

Armand de Fluvià, genealogista i heraldista

Jordi García Jané, objector, antimilitarista i 
cooperativista 

Luca Gervasoni, codirector de NOVACT

Xavier Graset, periodista i escriptor

Agustí Gil Matamala, membre de la Comissió 
de defensa del Col·legi d'advocats

Francesc Gusi, membre de FundiPau

Ferran Izquierdo, professor de Relacions 
Internacionals, UB

Oscar Intente, actor

Enric Larreula, escriptor i professor universitari

Ricard Lobo, escriptor i editor

Rita Marzoa, periodista

Nora Navas, actriu

Josep Maria Navarro, membre de SODEPAU

Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau

Magda Oranich, advocada

Josep Pla-Narbona, artista i dissenyador

Vicent Partal, periodista

Imma Parada, Empordanesos per la Solidaritat

Jordi Pigem, filòsof i escriptor

Pere Planella, director de teatre

Alejandro Pozo, investigador del Centre Delàs 

Montserrat Ponsa, Fundació Cultura de Pau

Josep Maria Puigjaner, escriptor i periodista

Josep Redorta, expert en gestió de conflictes

Carles Riera, president del CIEMEN 

Joan Rigol, ex-president del Parlament de 
Catalunya

Ignasi Roda-Naccari, dramaturg 

Carme Sansa, actriu

Maria Mercè Roca, escriptora

Jaume Saura, Institut de Drets Humans de 
Catalunya

Francesc Serra, agent de pau

Eva Serra, professora emèrita en Història 
Moderna, UB

Blanca Serra, presidenta de la Xarxa d'Entitats 
Cíviques i Culturals dels Països Catalans  

Isabel-Clara Simó, escriptora

Carles Solà, catedràtic d’enginyeria química, 
UAB

Miquel Strubell, sociolingüista

Carme Suñé, vicepresidenta de FundiPau

Josep Maria Terricabras, membre junta de 
l’ICIP

Jaume Terribas, economista, membre de 
Justícia i Pau i de l’Institut Borja de Bioètica

Rosa Toran, historiadora

Manel Vila, funcionari

Ricard Vilaregut, politòleg, director del CIEMEN

Santiago Vidal, magistrat

Josep Manel Ximenis, politòleg 

Per a més informació i per donar suport al document podeu entrar a la plana web: 
www.estatdepau.cat
Més informació i entrevistes: 
Lourdes Vergés, lverges@fundipau.org, 93 302 51 29 / 677 049 275
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