
PROPOSTA DE QÜESTIONARI SOBRE SEGURETAT I RELACIONS INTERNACIONALS 

Abans de passar a debatre i respondre aquest qüestionari és molt convenient, per a la seva 

comprensió i complementació, que us hagueu llegit els textos corresponents que trobareu a la 

nostra web a aquest àmbit. 

 

1.- Respecte de la seguretat 

Quines, son de entre les següents, les amenaces que consideres més importants, front les 

quals s’han de prendre mesures organitzatives i legals a nivell de país per tal de minimitzar-les 

o suprimir-les?. Assenyala totes aquelles que consideris importants.  

Ciberatacs: Amenaces provinents de l’entorn informàtic, internet i 

xarxes socials. 

Ecològica: Amenaces d’agressions mediambientals que amenacen la 

convivència humana i els ecosistemes. 

Seguretat humana: Amenaces contra la integritat física o psicològica 

de les persones. Amenaces terroristes i grups organitzats. 

Seguretat Nacional: Amenaces contra la integritat territorial, les 

institucions o el sistema econòmic. 

Seguretat alimentària: Per tal d’assegurar l’accés als aliments de tota 

la població. 

Seguretat domèstica: Destinada a assegurar l’habitatge i la seva 

inviolabilitat. 

Altres. Indicar. 

 

Al teu parer, quins serien els organismes que millor ens defensarien de les amenaces que has 

indicat anteriorment?. Escull tantes opcions com creguis convenient. 

Un cos únic de policia amb unitats altament  especialitzades en cada un 

dels riscos i amenaces assenyalats. 

Diversos cossos de seguretat especialitzats i independents, però amb 

un equip de coordinació multidiciplinar: Policia, Mossos, Bombers, 

Agents Rurals i Mediambientals, SEM, etc. 

Un exercit convencional amb tasques específiques de defensa nacional 

i col·laboració internacional. 

 



Un bon sistema de informació i intel·ligència, molt ben preparats i 

connectats amb la resta del món, capaços d’efectuar tasques 

preventives de seguretat. 

Establir bones relacions de col·laboració i pactes internacionals amb 

altres estats i organitzacions internacionals. 

Creació d’un servei amb mediadors, diplomàtics i especialistes en la 

transformació i resolució de conflictes tant a nivell nacional com 

internacional. 

Altres. Indicar. 

 

2.- Respecte de la integració regional 

Quines creus que son les àrees, països o regions geogràfiques amb les que Catalunya hauria 

d’establir relacions especials en matèria de seguretat?. Escull totes aquelles opcions que 

creguis convenient. 

Amb els països veïns amb els que mantenim frontera terrestre o 

marítima. 

Amb tota la Unió Europea 

Amb els Països de la Mediterrània 

Amb la OTAN 

Altres. Indicar. 

 

3.- Respecte dels tractats internacionals 

Quins son els pactes o tractats internacionals, relacionats amb la seguretat, que creus hauríem 

de signar o pertànyer? Escull totes aquelles que creguis convenient. 

Consell d’Europa 

Espai Schengen 

ONU 

OMS 

FAO 

UNESCO 

Altres. Indicar 

 



4.- Respecte de la ratificació dels Tractats Internacionals. 

Qui creus que hauria de tenir la decisió final sobre la adhesió o signatura a un tractat 

internacional? Escull una sola de les següents opcions. 

El Govern exclusivament. 

El Govern prèvia autorització del Parlament 

El Govern previ referèndum de ratificació per part de la ciutadania 

El Govern, però en cas de que la ciutadania no hi estigués 

majoritàriament d’acord, aquesta hauria de disposar dels mecanismes 

necessaris per a revocar la decisió del Govern. Per exemple amb la 

possibilitat de convocar una ILP + referèndum vinculant. 

 

 

4.- Respecte de la jerarquia de les normes i pactes internacionals respecte de la nostra 

constitució. Escull una de les següents opcions. 

El Dret Internacional tindrà sempre prioritat sobre el Dret Nacional 

excepte en cassos de conflicte. 

El Dret Internacional prevaldrà sempre sobre el Dret Nacional excepte 

en cassos de conflicte, quan vagin en contra del Conveni Europeu dels 

Drets Humans, o quan el Parlament ha decidit deliberadament legislar 

o disposar específicament en contra del Tractat corresponent. 

Quan una norma del Dret Internacional entri en conflicte amb una 

norma del Dret Nacional, s’aplicarà la que resulti més favorable al 

ciutadà o grup de ciutadans afectats. 

El Dret Nacional prevaldrà sempre sobre el Dret Internacional. 

 


