TERTÚLIA SEGURETAT: Exèrcit sí o no...
Dia : 04/02/2016 a les 21:30 al local de l’ANC de Sant Cugat
Ponent: Joan Aguilà
Moderador: Francesc Salvador
Relator: Josep Lluís Lliberia

OBJECTIU DE LA TERTÚLIA
Preguntar si cal exèrcit o no. S’obre el debat després d’una exposició d’en Joan Aguilà.

ARGUMENTARI SÍ A L’EXÈRCIT
1. La violència és fàcil i la pau molt fràgil. Cal disposar de mitjans per poder combatre, si fes
falta, aquesta violència que ens envolta i que no podem obviar. No és un tema
conjuntural, que tingui una solució preventiva senzilla.
2. Catalunya ha estat un país amb tradició militar. Som una zona de pas, amb possibles
enemics externs i dels quals ens hem de protegir.
3. S’ha de complir amb els tractats de Viena, i respectar els acords internacionals ja subscrits
pel territori del qual ens separem. Inicialment s’hauria de tenir exèrcit per pressions dels
socis europeus que demanen una política de defensa comuna. Tot va lligat al
reconeixement internacional.
4. Avui la informació és bàsica. Cal disposar d’un excel·lent servei d’intel·ligència, la qual
cosa no comporta necessàriament disposar de material o ferralla bèl·lica. Però la
informació no serveix de res si no es pot passar a l'acció quan sigui inevitable.
5. Si els països nòrdics més desenvolupats, amb una voluntat i tradició pacifista, en els quals
ens volem emmirallar, no han renunciat a l’exèrcit, per què nosaltres no n’hem de tenir?
Volem estar sotmesos i/o dependre d’altres països?
6. Mentre no hi hagi un exèrcit europeu, caldrà tenir-ne un de català.

ARGUMENTARI NO A L’EXÈRCIT
1. Cal contestar abans preguntes com: Exèrcit per fer què?
2. Els exèrcits son pous immensos de despesa econòmica. Aquest cost hauria de revertir a
la societat i fer créixer la seva riquesa.
3. No a l’exèrcit, sí a un cos de Mossos altament especialitzat. Com a policia, estan més
ben valorats que la policia espanyola. Si cal un exèrcit, hauria de ser dotat de cossos
destinats únicament a accions humanitàries.
4. Som un país de pau i estem contínuament sorprenent al mon amb accions molt creatives.
Cal ser-ho de nou per donar solució al tema del no a l’exèrcit.
5. Com a país de pau que som i de tradició al NO a la guerra, la nova Constitució hauria
d’incloure text advocant per obtenir un rol negociador en conflictes internacionals.
6. Els mateixos conceptes que usats pel canvi climàtic els hauríem d’extrapolar a l’exèrcit.
7. El tema del terrorisme del qual no ens podem desempallegar, es pot solucionar mitjançant
accions preventives, no cal un exèrcit.
8. Els catalans sabem molt be com NO barallar-nos i dos no es barallen si un no vol. Cal
invertir en prevenció.
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COMENTARIS POSTERIORS A LA TERTULIA
La meva opinió és que la República catalana ha de tenir exèrcit. Encara que el meu sentiment
és completament pacifista, no puc deixar de considerar en tenen que tots els països de la UE,
de la qual volem formar part i que no podem ignorar que vivim en un món convuls on hi ha
amenaces certes, com la que representa el fanatisme de l'anomenat estat islàmic, no tant lluny
de nosaltres i que ja ha atemptat a països veïns. També que tenim certes infraestructures
crítiques que hem de poder protegir per no deixar el país col·lapsat.
Les seves característiques generals haurien de ser les següents:
§

Completa subordinació al govern.

§

Orientat únicament a activitats defensives i de suport humanitari en zones externes de
conflicte

§

Pressupost progressiu. Als primers anys les prioritats no permetran una despesa
significativa. Més endavant el pressupost màxim hauria de ser el 1% de PIB.

§

Efectius en base a les necessitats detectades de protecció d'infraestructures crítiques,
costa, espai aeri, fronteres.

§

Regit per principis de professionalitat, eficàcia i respecte als drets humans.

§

Coordinació total amb les estructures de seguretat europees.
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