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DIJOUS 7, 14 I 21 DE MAIG DE 2020
DE 17H A 18:30H CEST 
 
Sessions obertes i en línia 
a través del canal     ICIPTube. 

REPENSEM 
LA SEGURETAT 
EN TEMPS DE 

COVID-19

DIÀLEGS
EN XARXA

https://www.youtube.com/user/ICIPtube
https://twitter.com/ICIPeace
http://icip.gencat.cat/ca/


#1. SECURITITZACIÓ DE LA VIDA
       DIJOUS 7 DE MAIG, A LES 17H
 
La noció predominant de “seguretat” per part 
dels Estats suposa a la pràctica un desplega-
ment d’estratègies de defensa nacional que 
atorguen un espai protagonista a les forces 
armades i als cossos policials per fer front a la 
pandèmia. Aquesta gestió ve acompanyada de 
llenguatges, símbols i metàfores bèl·liques i de 
restriccions a la llibertat, emmarcades en un 
context d’amenaça que justifica mesures 
d’emergència extraordinàries de protecció.
Davant d’aquest escenari, quines amenaces addi-
cionals, reptes i oportunitats en matèria de pau i 
seguretat es presenten a Catalunya i al món?

La pandèmia de la COVID-19 afecta directament o indirecta milions de persones arreu del món i està alterant 
totes les dinàmiques socials i polítiques. Allà on s’està propagant, el virus ha obligat governs i persones a prendre 
decisions urgents i dràstiques. Aquesta gestió ha posat sobre la taula debats i reflexions sobre la sostenibilitat 
dels models sociopolítics actuals. Des de l’ICIP, en el marc de la línia de treball Alternatives de seguretat, creiem 
rellevant teixir les reflexions que sorgeixen enmig d’aquesta crisi multidimensional sobre els impactes de la pan-
dèmia en la pau i la seguretat, amb l’objectiu de plantejar noves perspectives per abordar els múltiples reptes 
que s’hi presenten. Aquesta voluntat es tradueix en l’organització del cicle Diàlegs en xarxa.

Diàlegs en xarxa vol qüestionar la noció imperant 
de seguretat en temps de COVID-19, tant en l’àm-
bit de la política pública com en l'àmbit privat. 
Amb la finalitat de sumar pensament i acció 
col·lectiva per repensar les estratègies a curt i 
llarg termini, s’organitzen tres sessions en línia 
el mes de maig:  

#2. NOUS PARADIGMES DE SEGURETAT 
     DIJOUS 14 DE MAIG, A LES 17H

La COVID-19 visibilitza les contradiccions i greu-
ges que generen els models actuals de seguretat 
i pot esdevenir un element disruptor que força a 
accelerar la necessitat de canvis sistèmics. Els 
desafiaments a la seguretat es manifesten de 
diferents maneres i intensitats segons les       
especificitats culturals, de gènere, de classe, 
generacionals, ètniques, etc. Mentre que l’èmfasi 
en una amenaça nacional ens situa en un pla 
merament reactiu de defensa, des d’una perspec-
tiva humanista es destaca la importància d'as-
sumir responsabilitats polítiques i de posar la 
qualitat de vida personal i col·lectiva al centre 
de tota gestió. Aquesta demanda d'una transfor-
mació cultural i política radical que comporti un 
nou model de seguretat es planteja, entre d’al-
tres, des de la seguretat humana i la seguretat 
feminista. Quin marc d'anàlisi i acció poden apor-
tar actualment aquests paradigmes? A través 
d’aquestes òptiques, podem fer possible la con-
vergència de les agendes de pau i seguretat, 
desenvolupament i drets humans? 

El cicle Diàlegs en xarxa s’organitza paral·lela-
ment a la campanya #covidPEACE, una iniciativa 
engegada per xarxes socials des de l’ICIP que 
neix amb la voluntat de projectar la diversitat 
dels impactes de la pandèmia en la pau i la 
seguretat, segons les particularitats de cada 
persona i país. 

#3. RESISTÈNCIES I ESTRATÈGIES GLOCALS  
     DIJOUS 21 DE MAIG, A LES 17H

Cada país, cada comunitat i cada persona està 
vivint la crisi de la COVID-19 des de necessitats 
i incerteses particulars i, per tant, amb perspec-
tives de futur diferents. Tot i així, és una situació 
que evidencia les múltiples vulnerabilitats indi-
viduals i col·lectives a les quals estem inevita-
blement exposats, amb  conseqüències locals i 
globals. Les respostes a la crisi han posat de 
manifest l’impacte diferencial de les amenaces i 
la capacitat que tenen les persones de fer front 
a aquests desequilibris quan imperen valors com 
la solidaritat, el compromís i l’empatia. Davant 
d’aquest repte compartit, quines resistències i 
respostes poden contribuir a la construcció d’una 
pau i una seguretat més sostenible?


