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L’ICIP (institut català internacional per la Pau) fou creat pel Parlament de catalunya 
a finals del 2007, com a desplegament del previst a la Llei de Foment de la Pau. 
La finalitat bàsica de l’ICIP és promoure la cultura de la pau a Catalunya i al món, 
promoure la resolució pacífica i la transformació dels conflictes i fer que Catalunya 
tingui un paper actiu com agent de pau. Les activitats de l’ICIP estan relacionades 
amb la recerca, la transferència de coneixement i la difusió d’idees, així com amb la 
intervenció sobre el terreny.

www.icip.cat / icip@gencat.cat 
@ICIPeace



La seguretat aL 
segle XXI: de L’àmbit 
gLobaL aL LocaL 

El context de seguretat sorgit després de la Guerra Freda ha canviat radi-
calment. Vivim en temps confusos i de canvis accelerats: la seguretat s’ha 
obert a aspectes interns i externs - al comerç, les inversions, el desenvolu-
pament tecnològic, el transport, l’accés a l’energia o altres recursos-, i als 
riscos i amenaces globals, com són la pobresa i la desigualtat, les pandè-
mies, les diverses classes de violència, els atemptats gihadistes, el Brexit o 
la victòria electoral de Donald Trump. 

Davant d’aquests fenòmens ens cal fer una anàlisi estratègica, sistematitzar 
la informació, obrir les nostres ments i generar coneixement que ajudi a 
orientar la presa de decisions en les polítiques públiques. El futur no està 
escrit; el futur es construeix, és obert, indeterminat i amb múltiples possi-
bilitats.

Tot apunta a que en els propers anys assistirem a una reconfiguració de les 
grans potències mundials i del seu poder, cap a un major paper dels actors 
no estatals. Al mateix temps, les tendències ens mostren la importància 
cada cop més rellevant de les ciutats, no solament pel seu pes demogràfic, 
sinó perquè serà a les ciutats on confluiran les tensions i els conflictes 
globals.

En aquest seminari volem fer-nos ressò dels debats que s’estan produint en 
termes de seguretat des d’un nivell mundial a un nivell local, amb l’objec-
tiu d’aportar anàlisi i reflexió per a definir quines podrien ser les polítiques 
públiques que cal impulsar a Catalunya en aquest àmbit.



 16:00h 

BEnVInGuDA I PrEsEnTACIó 

Hble. Sr. Raül Romeva. Conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transpa-
rència de la Generalitat de Catalunya.

Xavier Masllorens. President de l’Institut Català Internacional per la Pau.  

 16:30h-18:00h 

estratègies de seguretat nacionals davant els riscos i amenaces 
transnacionals.
Rafael Martínez. Catedràtic de Ciència Política i de l’Administració a la Universitat de 
Barcelona. 

l’arquitectura europea de seguretat després del Brexit.
Pere Vilanova. Catedràtic de Ciència Política a la Universitat de Barcelona . 

modera: Javier Jiménez. Seminario de Investigación para la Paz.
  
 18:00h-18:30h   Pausa cafÈ 

 18:30h-20:00h 

la seguretat en la postguerra freda: un trencaclosques dinàmic des dels 
conceptes a les estratègies i els instruments d’intervenció.    
Rafael Grasa. Professor de Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Bar-
celona. 

la seguretat humana. límits i potencialitats per orientar l’anàlisi crítica 
i les polítiques.    
Karlos Pérez de Armiño. Professor de Relacions Internacionals UPV-EHU i investiga-
dor i director d’HEGOA.     

modera: José Julio Rodríguez. Excap de l’Estat Major de la Defensa.
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 09:30h-11:30h 

legitimitat securitària per a un actor en crisis: la nova estratègia 
global i de seguretat de la unió europea.
José Antonio Sanahuja. Professor de Relacions Internacionals a la Universidad Com-
plutense de Madrid. 

el canvi climàtic com a problema de seguretat nacional: algunes 
crítiques.
Nuria del Viso. Investigadora FUHEM Ecosocial. 

modera: Arnau Queralt. Director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible 
de la Generalitat de Catalunya.
    
 11:30h-12:00h   Pausa cafÈ                                                                               

 12:00h-14:00h 

reptes de seguretat pel món local en un món globalitzat.
Amadeu Recasens. Comissionat de seguretat de l’Ajuntament de Barcelona. 

respostes de la policia als reptes de la seguretat: estratègies, ali-
ances i tecnologies.
Diego Torrente. Professor de Sociologia a la Universitat de Barcelona. 

modera: Joaquim Bayarri. Cap de la Comissaria General de Relacions Institucionals, 
Prevenció i Mediació dels Mossos d’Esquadra. 

 16:00h-18:00h 

Conflictes a la ciutat actual i temptació securitària.
Santiago Álvarez. FUHEM Ecosocial. 

De la seguretat com a dominació, a l’ètica i polítiques de les cures com a 
construcció d’una ciutadania localment cosmopolita, cuidadora i ecològica.
Vicent Martínez Guzmán. Vicepresident de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) 
i Director Honorífic de la Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau de la Universitat Jaume I. 

Irene Comins. Directora de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau 
(IUDESP) a la Universitat Jaume I.

modera: Joan Subirats. Catedràtic de Ciència Política i de l’Administració a la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

 18:00h  cLausura                                                                            
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