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Molt bona tarda, 
 
Vull agrair molt sincerament als amics de Tribuna Barcelona, per 

haver-me assegut aquí, i per creure que podia explicar quelcom 

d’interès per a tots vostès i també a en Joan Barril,  les seves 

paraules i per la seva gentil presentació. 

 
 
 
 
Veuran que al targetó figura com a resum de les paraules que els 

penso dirigir l’afirmació que la seguretat és un factor de llibertat i de 

progrés. I, ho és per què ha esdevingut un ingredient essencial per 

l’accés a la qualitat de vida, per gaudir dels elements de benestar 

que la nostra societat ens ofereix i  per a créixer com a persones 

lliures en un espai de convivència. 

 

Des d’una posició d’humilitat sincera em proposo compartir amb 

vostès, no pas un programa d’actuacions, sinó unes reflexions del 

que és, o hauria de ser, la seguretat humana. Tot i que si vostès 

volen concretar alguns aspectes en podem parlar en el col·loqui. 

 

La seguretat ha de ser una garantia de protecció de la llibertat 

individual i de les llibertats col·lectives. De fet, la seguretat ben 

entesa, és una de les mesures de la llibertat, doncs no hi ha llibertat 

en una societat complexa com l’actual sense que els individus i la 

societat gaudeixin d’un nivell bàsic de seguretat. 
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La seguretat és, de fet, l’expressió del triomf d’un projecte social, 

l’acceptació de la convivència amb els altres, la garantia de la 

protecció dels drets irrenunciables. 

 

No he estat només jo qui ha afirmat que un dels textos més 

avançats que existeixen és la Declaració Universal dels Drets 

Humans, adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides, 

el 10 de desembre de 1948, i que aniria bé que tots els governs 

rellegissin sovint. 

 

En aquest text, quasi revolucionari, proclamat fa 56 anys s’afirma: 

(art.3) 

 

“.... tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva 

seguretat....” 

 

I, molt més enrere, l’any 1776, a la Declaració d’independència dels 

EE.UU, trobem la següent referència: 

 

“ Sostenim com a evidents aquestes veritats: que tots els homes 

són creats iguals; que són dotats pel seu Creador de certs drets 

inalienables; que entre aquests drets hi ha el dret a la vida, a la 

llibertat i a la recerca de la felicitat; que per garantir aquests drets 

s’institueixen entre els homes els governs, els quals obtenen els 

seus poders legítims del consentiment dels governats; que quan 

s’esdevingui que una forma de govern es faci destructora d’aquests 

principis, el poble té dret a reformar-la, a abolir-la i instituir un nou 

govern que es fonamenti en els esmentats principis, tot organitzant 
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els seus poders de la forma que segons el seu judici ofereixi les 

més grans possibilitats d’aconseguir la seva  seguretat i felicitat” 

 

Més que en l’any 1948 i molt més encara que l’any 1776, la 

seguretat avui inclou conceptes de gran abast: seguretat 

alimentària, seguretat ambiental, seguretat ciutadana, protecció 

davant els embats de les forces desfermades de la natura, garantia 

que ens buscaran i ens trobaran si ens perdem a la muntanya o al 

mar, garantia de  que la societat ens protegirà del crim organitzat, 

de la violència, del terror.... i fins i tot de nosaltres mateixos quan 

adoptem actituds temeràries a la carretera. 

 

Per tant, la seguretat avui, i els mecanismes per garantir-la són 

amplis, complexos i multidisciplinars. Ho són avui i ho seran encara 

més en un futur no llunyà. Doncs, ens pertoca  viure en un espai de 

temps que ha estat definit com l'era dels grans canvis: 

 

La complexitat de la societat postindustrial està marcada per grans 

canvis econòmics, tecnològics i socials. Per grans canvis i pel 

constant moviment de les persones (per obligació laboral, per lleure, 

o de manera especial, per sobreviure). 

 

Els canvis dibuixen els límits de les noves geografies. Territoris que 

més enllà de la topografia, incorporen i connecten realitats socials i 

econòmiques que poden estar disperses en els cinc continents, 

configurant una xarxa interconnectada d’individus i organitzacions. 

Són comunitats o empreses que es superposen i superen les 

fronteres físiques tradicionals, que escurcen distàncies, que 
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superen els límits dels Estats, dels continents, i de les cultures en 

sentit tradicional. 

 

En aquest context es produeix la confluència de la tecnologia i la 

transformació econòmica en la construcció de noves realitats 

d’ordre social i cultural. 

 

Decisions que poden afectar la vida d’un poble o d’un territori es 

prenen a molts milers de quilòmetres de distància, i els efectes 

d’ordre econòmic i tecnològic poden arribar a tots els punts del 

planeta. 

 

Com sempre que hi ha grans canvis, per molt vertiginosos i 

complexos que siguin, es poden obrir grans oportunitats d’ordre 

individual i col·lectiu.  

 

El progrés social pot formar part de la construcció de noves utopies 

contemporànies i de realitats amb més oportunitats col·lectives si 

els poders públics són capaços de defensar l’interès general.  Per 

fer-ho, cal  impulsar  avenços socials aplicant tecnologia i distribuint 

la capacitat creadora de riquesa de forma equitativa. 

 

Per contra, en el calidoscopi de noves amenaces se’ns poden 

plantejar greus problemes de desigualtats, de marginalitats, 

d’apropiació indeguda del concepte de progrés aplicat de manera 

privilegiada que porta, fins i tot, a la limitació de llibertats en nom de 

la llibertat. 
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És en aquest context que el concepte de seguretat col·lectiva ja no 

ve donat per les garanties de protecció d’una comunitat homogènia 

o d’un territori envers un altre, sinó que cada vegada més, la 

seguretat serà la garantia dels drets i de les llibertats, 

independentment de l’escenari cultural, social, econòmic i polític. 

Serà la superposició de la legalitat local i regional amb el dret 

internacional. 

 

La seguretat serà la combinació entre l’acceptació de la diferència i 

el caràcter universal del respecte als altres. Drets i deures d’uns i 

altres, independentment dels orígens i les condicions. Ha de ser 

l’expressió solidaria d’una nova cultura imprescindible per garantir 

un progrés sostenible. Ha de ser l’equilibri entre la llibertat individual 

i l’interès general. 

 

Els canvis generen per ells mateixos inseguretat. Darrera un canvi 

sempre hi ha incertesa, que sovint es viu amb intranquil·litat, i per 

tant amb inseguretat. 

 

Si els canvis generen inseguretat, la globalització fa renéixer amb 

intensitat el concepte d’allò que es propi i proper, concret i singular, 

real i tangible. Allò que sintetitza el nostre univers sentimental, 

cultural i identitari. El concepte profund i democràtic de pàtria; 

entenent la pàtria com el lloc on tenim i gaudim dels nostres drets i 

llibertats. Com el lloc on els hi posem horitzó conegut, a aquests 

drets i llibertats que ens pertoquen. Catalunya és on els nostres 

deures envers la convivència ens retornen  col·lectivament en 

progrés i serveis. La pàtria, com la llar, és el lloc on tenim més 

possibilitats de sentir-nos segurs, reconeguts i lliures. 
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Evidentment que parlaré, que els explicaré el meu concepte de 

seguretat integral, és a dir de seguretat pública a Catalunya. Però 

em  permetran - encara - que faci unes altres reflexions en les que 

com en les anteriors poden semblar generals i fins i tot llunyanes, 

però són d’aplicació catalana, atès que no podem fugir del món que 

ens envolta, no podem quedar al marge de les tendències generals.   

 

Si governar és - en part - anticipar-nos, i l’anticipació dóna més 

garanties de resolució dels conflictes que previsiblement es 

generaran, es fa necessari evitar, tant com sigui possible, una de 

les facetes més terribles de la globalització inadequada, que és 

conviure amb la misèria des de l’opulència.  

És l’increment dels riscos de dualització social, és l’apropament de 

les situacions de riquesa a la pobresa extrema. És el fet que els 

extrems contraris del nivell de desenvolupament humà ocupin un 

mateix espai, trencant així la cohesió comunitària i incrementant el 

grau d’exclusió social. 

 

A molts països del món, però també  - si no som capaços d’aturar-

ho - cada vegada més en alguns barris  de les concentracions 

metropolitanes o fins i tot en els centres històrics de les velles 

ciutats, coexisteixen societats antagòniques que mantenen una 

relació d’exclusió cultural i d’interdependència econòmica. 

Coexisteixen pobresa i riquesa com si de dos mons separats es 

tractessin. 
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Per exemple Brasil, que és la novena potència mundial, i un dels 

països més grans del món, però les seves ciutats són l’exemple 

dramàtic de la societat dual. Al peu dels gratacels on viuen les 

classes més riques del planeta s’estenen barris de favelas a les que 

la misèria i el subdesenvolupament incrementen la tensió entre 

dues mesures ben diferents de la llibertat i el progrés. En aquest 

context, la seguretat esdevé un bé escàs, un  element que es 

compra. De fet, la seguretat esdevé una caricatura d’ella mateixa i 

es converteix en el domini de la força contra la cultura dels drets. El 

resultat és la fragmentació de l’espai públic i la fragmentació de les 

relacions d’integració i de respecte cultural. 

 

Tot allò que de coexistència i riquesa ens han proporcionat  la plaça 

i el carrer al llarg de l’evolució urbana, desapareix. El comerç es 

retira i es reclou als grans “shopping centers”, on a més de 

productes es ven una il·lusió de llibertat  artificial garantida per 

vigilància privada i tanques protectores.  

 

La injustícia i les diferències socials són terreny abonat per a la 

fractura de la seguretat. A la societat dual, la seguretat deixa de ser 

una categoria del progrés social per passar a ser una mercaderia 

imprescindible per a les elits. 

 

L’exemple pretén  il·lustrar el doble factor transformador de la 

realitat que rau en la seguretat entesa com a categoria del 

desenvolupament humà, individual i col·lectiu: quan no hi ha 

seguretat, desapareix una part molt important de l’activitat 

econòmica amb la que es construeixen les oportunitats. Quan no hi 

ha seguretat, la llibertat de passejar per la ciutat, de dialogar amb la 



La seguretat, factor de llibertat i progrés 
Montserrat Tura i Camafreita 
Consellera d’Interior de la Generalitat de Catalunya 

Tribuna  Barcelona, 29 de març de 2004 
9 

diferència, de sentir-se tranquil com a ciutadà o de sentir-se part 

respectada d’un col·lectiu es redueix a una expressió de precarietat 

insostenible. 

 

És per això que hem de considerar la seguretat com un dels 

elements indestriables de l’estat del Benestar. Un estat que cal 

refundar, modernitzar i preservar. Fins i tot, repensar el nom, però 

que en essència faci possible tant l’equilibri de les contradiccions i la 

viabilitat de l’economia de mercat així com la sostenibilitat 

planetària,  la dignitat humana i la protecció social. 

 

Catalunya des de la recuperació democràtica, i en molt bona part 

per l’extraordinària aportació de la profunda i consistent 

transformació que els Ajuntaments han fet en els pobles i ciutats, ha 

aconseguit la dignificació de l’espai comú. La qualitat de l’espai 

públic i la dotació de serveis han permès a les darreres generacions 

gaudir d’un benestar mai assolit i d’una cohesió social admirable. 

 

En aquests últims anys, l’espai comú ha esdevingut, més que mai, 

el territori de la complexitat. La complexitat ha produït  la 

difuminació de la classificació tradicional d’espais públics i privats.  

Els serveis de lleure i comercials són espai públic, l’espai industrial 

és espai públic,  internet és espai públic, el medi natural és espai 

públic (si volem  vostès, d’ús públic) l’asfalt  també és espai públic. 

Per tant, els dominis de la seguretat s’han d’eixamplar més enllà de 

les clàssiques places i carrers, considerades fins fa poc l’essència 

de l’espai públic. 
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Al mateix temps, la interacció entre allò que passa als ulls de 

tothom, el que hem definit com espai d’ús públic, ara més 

multiracial, més multicultural que mai, cal afegir-hi el que succeeix 

en els espais privats. La utilització de la informàtica des d’un 

domicili privat per  usos delictius o la violència domèstica són dos 

exemples ben diferents de fenòmens que és produeixen a l’espai 

privat, però, que tenen una transcendència en les noves formes 

d’entendre les relacions interpersonals i els límits del respecte als 

drets elementals, què il·lustren la complexitat i dificultat de traçar 

una línia precisa entre els drets i llibertats individuals i l’espai social. 

 

Per tant, no és possible organitzar els serveis de seguretat sense 

tenir present els processos derivats de la globalització, de la 

interdependència, de l’extensió del delicte a nivell planetari, i de la 

difuminació de les fronteres. 

 

Estem encara massa captius de les velles formes de concebir les 

polítiques públiques en matèria de seguretat. De fet, i no només a 

Catalunya, el sistema públic de preservació i gestió de la seguretat 

està orientat envers la capacitat reactiva davant els riscos, les 

amenaces, crisis i conflictes. A principis del segle XXI continuem 

fonamentant les polítiques públiques de seguretat en la gestió de 

cossos uniformats especialitzats: policies, bombers i equips 

especialitzats d’emergències. En essència estem parlant de la 

perduració d’un concepte propi de l’Estat liberal del segle XIX, que 

gestionem amb els recursos i tecnologies de l’Estat del Benestar, 

però del qual encara no hem fet la seva translació a la lògica del 

que els experts anomenen l’Estat Relacional. 



La seguretat, factor de llibertat i progrés 
Montserrat Tura i Camafreita 
Consellera d’Interior de la Generalitat de Catalunya 

Tribuna  Barcelona, 29 de març de 2004 
11 

A la Catalunya del segle XXI , els límits i complicitats entre els 

poders i instruments públics i la societat civil requereixen d’una nova 

filosofia que, a més del paper central dels cossos uniformats i el 

sistema legal i judicial, ha d’incorporar noves relacions basades en 

la complicitat, la responsabilitat compartida i la cooperació de la 

ciutadania que permet sumar esforços, i no només per obtenir 

resultats eficients, sinó canviar les actituds. 

 

I, és en aquesta Catalunya complexa, però actual, real, que hem 

d’organitzar els sistemes de protecció, els sistemes  de seguretat 

integral. Sistemes amb un grau d’organització variable però, amb 

característiques singulars  perquè s’estenen i amplien a la protecció 

de les persones enfront de riscos diversos: violència, delictes, 

desastres naturals, industrials.... 

 

 

 

 

Com tots vostès saben la nostra  nació, malda des de fa uns anys 

per dotar-se d’una policia arrelada a una realitat de la que n’és fruit, 

alhora que preparar-se per fer front al delicte sense fronteres. 

 

Cal fer un reconeixement al fet que serà històric, no sempre prou 

reconegut, de l’esforç col·lectiu de crear una policia de bell nou, 

encara que amb un nom entroncat a la història (Mossos 

d’Esquadra), que acabarà essent -si prima per damunt de tot la 

professionalitat - un cos policial capaç de conjugar la proximitat i 

l’excel·lència. 
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En l’estructuració de l’anomenada policia de Catalunya juguen - 

però - un paper fonamental les policies locals, que cal incrementar, 

ampliar i posar en valor, i què són les que aportaran al sistema 

policial català la incommensurable riquesa del  coneixement pam a 

pam del teixit urbà i la seva ordenació, distinta per què, distinta és 

l’administració local dinàmica i autònoma alhora. 

 

Perquè la policia de Catalunya arribi a ser un sistema policial 

d’excel·lència caldrà aconseguir dotar als Mossos d’Esquadra 

d’unitats de professionals molt preparats, de tecnologia molt 

avançada, de coordinació estatal i supraestatal impecable. Alhora 

que establir vincles indestriables amb les policies de més proximitat, 

és a dir, les municipals. 

 

Treballem i treballarem, i vull reconèixer als que hi han treballat amb 

rigor, per a que la policia de la Generalitat sigui coneguda i 

reconeguda, respectada i imprescindible en la lluita contra tota 

tipologia delictiva, amb vocació de servei, en contacte constant amb 

la ciutadania, amb capacitat de resolució de conflictes... 

 

Des de la cambra closa de la violència de gènere, fins al crim 

organitzat, des de la violència juvenil, al terrorisme internacional, 

des de l’explotació sexual dels nens, el tràfic d’armes o drogues, 

des de la convivència en el parc públic a la seguretat dels petits 

comerciants. 

 

Tot això ho estan fent els Mossos d’Esquadra a la vegada  que 

creixen anualment en territori i en nombre de persones a protegir. 

L’anomenat desplegament no és només la construcció de 
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comissaries, és per damunt de tot l’assumpció de la responsabilitat 

de fer-se càrrec de la protecció dels ciutadans, (en un concepte 

ampli de la paraula protecció) de tot el territori català. Créixer 

especialitzant-se adequadament en aquesta realitat que es 

caracteritza per la complexitat, és el repte més important en matèria 

policial que mai s’ha proposat Catalunya. Cal fer-ho. Cal fer-ho bé. 

Cal fer-ho entre tots. 

El repte  no és del cos policial, el repte és de Catalunya, que ha 

d’aconseguir una policia de qualitat en tot el seu territori, però també 

ha de fer  possible que des de l’autoritat catalana es comandi el 

sistema operatiu de tots els cossos de seguretat presents al 

principat, i alhora entenguem que no és possible la seguretat 

aïllada, com demostra la recent decisió de nomenar un coordinador 

antiterrorista europeu. 

 

 

 

 

Els vull parlar de la cambra closa i de l’asfalt: 

 

De la cambra closa amb la gran preocupació social i la gran 

dificultat d’accedir a un espai tan privat, tan íntim. Els parlo del 

combat sovint en solitari de dones abatudes, deprimides, 

ensorrades, que obtenen la força necessària per  iniciar el procés 

de separació del seu maltractador i que, a vegades  la mort esdevé 

el preu de la seva llibertat. L’any passat van morir a Catalunya 14 

dones en mans dels seus companys o excompanys, i 3.036 varen 

presentar denúncia per agressió. L’amor convertit en tortura 

psicològica o física. 
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És una violència present a totes les cultures des d’Orient a 

Occident, no resolta a cap societat avançada d’Europa. Ni Finlàndia, 

ni Dinamarca, ni Suècia, ni Noruega, ni Alemanya....  tots aquests 

estats tenen xifres de mortalitat més elevades que nosaltres. Es 

tracta de la violència de la intimitat. 

 

Hem de protegir a les maltractades i controlar als maltractadors. 

Estarem en condicions d’aplicar correctament la Llei Reguladora de 

l’Ordre de Protecció, que entrarà en vigor el mes d’octubre, però no 

estic en condicions de mostrar-me optimista, ni de caure en la 

promesa fàcil en aquesta lacra social, autèntic terrorisme domèstic. 

 

 

 

I, els parlaré- també - de l’asfalt des de la indignació i l’esperança. 

Indignació perquè la inseguretat viària que colpeja durament 

Catalunya és indigna d’una nació moderna. 

 

Indignació per què 700 morts, 5.000 ferits (1.200 amb seqüeles 

irreversibles) i uns 30.000 afectats anuals és pagar un tribut 

excessiu a la carretera. 

 

L’automòbil és un símbol de llibertat i no podem permetre que es 

converteixi en instrument de mort. Especialment de joves (l’accident 

a la carretera és la primera causa de mortalitat entre els 18 i els 30 

anys). 
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Indignació com antònim de resignació, per què no és cert que hi 

hagi fatalitat en cada accident, per què no és un drama personal o 

familiar aïllat, sinó que és un problema col·lectiu que, fins ara no 

s’ha volgut acceptar com un problema polític: 

 

• Conscienciació i millor formació dels conductors 

• Organització de l’atenció immediata de l’accidentat 

• Reforçament dels controls preventius 

• Eficàcia de les sancions per assegurar-ne el seu caràcter 

dissuasori 

• Enduriment de les normes de conduir 

• Tipificació adequada en les lleis pels que posen en risc la 

seva vida i la dels altres 

• Millora de les carreteres i dels equipaments dels cotxes 

• Carnet de conduir per punts 

 

Tot el que calgui - i més - per què mai més tornem a mirar-nos la 

xifra de morts a causa de la violència en la carretera com una freda 

estadística. D’aquí les meves reiterades afirmacions de tolerància 

zero amb les normes actualment vigents, la petició d’enduriment de 

les normes, i tolerància zero amb les noves normes. No sabrem mai 

a qui hem salvat, però en salvarem a milers. 

 

 

Em refereixo novament a la Declaració Universal dels Drets 

Humans (on sembla que tot hi sigui escrit), concretament al seu 

article 1.    
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“Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. 

Són  dotats de raó i de consciència i han de comportar-se 

fraternalment els uns amb els altres” 

 

Els ho llegeixo per explicar que quan vàrem acordar que vindria a 

participar en aquest fòrum no havia començat la darrera campanya 

electoral, i tampoc no sabíem que viuríem aquell 11 de març. 

 

Madrid, 11 de març, 7.40 del matí, els explosius esventraven els 

cossos i tots quedàvem esclafats per l’impacte dels esdeveniments. 

Una vegada més, la realitat superava tota ficció. A més de la 

commoció, tots ens vàrem sentir menys lliures quan ens vàrem 

assabentar de la terrible matança criminal. El terrorisme, de nou ens 

ha recordat brutalment que la seguretat és un bé comú, un tresor 

compartit al que tots tenim dret. Amb aquest atac criminal amb 

quasi 200 morts  i més de 1.500 ferits, tots innocents, els terroristes 

ens feien sentir una realitat terrible: les víctimes eren només  

l’instrument del terror. Causar morts per tal que els vius ens 

desesperéssim en el terror. L’objectiu era atacar la seguretat de tots 

nosaltres… desfermar la por, la inseguretat  i trencar la confiança en 

la nostra societat. L’objectiu ha estat la nostra pròpia llibertat.  

 

Caldrà dotar-nos de sistemes de seguretat capaços de mantenir 

sense escletxes la nostra democràcia i de protegir sense renúncies 

la nostra llibertat. 

 

Aquest fet ens obligarà ja de ben segur a reflexionar, a reorganitzar 

els serveis de seguretat..... però també ens obliga a analitzar de 

manera diferent el fenomen terrorista propi. El terrorisme busca 
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sembrar terror i desestabilitzar, hem d’evitar-ho, i cap cos policial en 

pot quedar al marge d’aquest important repte després de la barbàrie 

de Madrid. Però en els propers mesos ens haurem de preguntar si 

també en el terrorisme la globalització engoleix  allò local. 

 

Estem encara massa a prop dels fets per  poder concretar el 

sistema de protecció capaç d’evitar nous atemptats bàrbars sense 

renunciar ni a un mil·límetre de llibertat, cal reconèixer que la 

dimensió de l’atemptat ens ha desbordat. I cal  alhora reconèixer i 

felicitar-nos per la fortalesa del nostre sistema democràtic que va 

ser capaç de realitzar una jornada electoral amb total normalitat, tot 

just 72 hores desprès.  

 

Aquesta fermesa democràtica d’Espanya i les darreres decisions de 

la Unió Europea, ens haurien de portar a assumir el paper 

protagonista, capdavanter, i  impulsor d’un espai de pau a la 

Mediterrània. 

 

 

Però ser lliure no és només estar deslliurat de coacció o submissió 

per la força. Ser lliure és -també - estar protegit de les situacions de 

risc, i és per això que no és possible parlar de seguretat sense 

mencionar la protecció davant dels embats de la natura (allaus, 

inundacions, incendis forestals...). 

 

Afirmo que Catalunya té un gran repte en aquest camp, doncs 

venim d’una filosofia basada en la capacitat de reacció, i s’imposa a 

partir d’ara un treball més intens orientat a la millora de la prevenció. 

Aquest canvi conceptual comportarà transformacions en els 
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sistemes de gestió, en les metodologies de treball i en els sistemes 

organitzatius. Caldrà també, enfortir l’organització i la infraestructura 

del cos de bombers. 

 

Per fer-ho caldrà deixar de predicar transversalitat i aplicar-la (en la 

unificació dels sistemes d’emergències, 112 per exemple), i caldrà 

ser conscients de les singularitats de la nostra meteorologia i 

protegir-nos de la seva força desmesurada com la “la desbocada 

força dels cavalls” de la que parla Espriu en el seu poema “He mirat 

aquesta terra”. Tot això requerirà desenvolupar una major capacitat 

de coordinació amb tots els gestors de l’espai urbà i rural, 

humanitzat o natural, i fer possible l’acció anticipada per evitar-ne 

efectes devastadors. Gens fàcil, però no impossible. 

 

Per tant, i per anar acabant hem d’entendre que si la seguretat 

abasta la globalitat i el detall, en el camí cap al progrés i la llibertat, 

en el camí cap a societats més lliures, resulta imprescindible 

l’establiment d’una seguretat integral que només pot venir 

d’institucions fortes i legitimades.  

 

En aquest sentit ens calen unes Nacions Unides dotades i 

respectades, amb capacitat d’intervenció ràpida, una Unió Europea 

amb una clara política de seguretat comuna, unes policies de les 

nacions i els Estats preparades per als nous reptes i la incorporació 

al camp de la seguretat de la cultura de convivència de factors 

d’ordre ben divers, fins ara separats del discurs teòric de la 

“seguretat”, per tant : 
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• L’accés a l’educació i a la transmissió de valors que permetin 

els individus ser lliures i ésser respectats en l’escenari de la 

complexitat 

• La qualitat urbanística com element de garantia de l’espai 

públic i combat contra la marginalitat 

• La presa de consciència que la diferència, la multiculturitat ens 

acompanyarà per sempre més, i l’hem de viure com un gran 

potencial 

• L’aprenentatge del valor de la Pau i la política internacional 

dels Estats, vers el respecte de les cultures. 

• Un sistema judicial modern i àgil. 

• Una política clara de distribució social de la riquesa  i d’accés 

al treball. 

 

La societat actual té en la seguretat molt més que un element de 

supervivència. És un ingredient fonamental per a la qualitat de vida 

individual, i el progrés social que es tradueix tant en la capacitat de 

viure en llibertat, com de garantir l’accés de la ciutadania a totes les 

oportunitats, a la prosperitat i a la cultura. Una societat segura és 

una comunitat en la que els seus individus són  més feliços, 

l’activitat econòmica és més pròspera, i la capacitat d’atracció 

empresarial i cultural és més clara. Una societat segura és una 

societat més rica, i és aquella capaç de combatre les pressions de 

diferent modalitat, disposades a erosionar-nos les llibertats i a 

substituir-nos l’esperança per la desesperança. 
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Per tant, com ens va deixar escrit Goethe en el segle XVIII: “Només 

són dignes de la llibertat aquells que saben conquerir-la cada dia” 

 

Moltes gràcies, 


