
PRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE DIPLOMATS ESPANYOLS EN 
SEGURETAT I DEFENSA (ADESyD) 

 
 

   “La seguretat avui és responsabilitat de tothom” 
Estratègia Espanyola de Seguretat 

 
“Una defensa eficaç exigeix la participació ciutadana, l’única fòrmula per 

otorgar continuïtat i profunditat de les polítiques” 
Directiva de Defensa Nacional 1/2012 

 
 
DEFINICIÓ 
 
ADESyD és una Associació de Diplomats Espanyols en Seguretat i Defensa, sense ànim 
de lucre, de caràcter plural, interpartidista i inclusiva, que es fonamenta en els valors 
de la llibertat, l’igualtat, la tolerància, la cooperació, el respecte i l’ajuda.  
 
S’entén per dimplomats espanyols en seguretat i defensa les persones que han cursat 
estudis universitaris de postgrau i que han obtingut un Diploma Universitari, Màster o 
Doctorat en matèries relacionades en la seguretat i la defensa.  
 
FINALITAT 
 
ADESyD té per objectiu prioritari contribuir a difondre les qüestions de seguretat i 
defensa en la societat espanyola, en els seus àmbits estatal, autonòmic i local, 
fomentant la participació social, l’intercanvi d’experiències i la promoció d’aquests 
temes en els organismes i xarxes internacionals que contribueixin a aquesta finalitat.  
 
ADESyD està oberta a iniciatives destinades a promoure l’enfocament integral de la 
seguretat.  
 
ADESyD vol ser declarada associació d’ “utilitat pública”, segons el que estipula la Llei1.  
 
COMPOSICIÓ  
 
ADESyD és una xarxa composta per ciutadans que participen en el sector econòmic, 
diplomàtic, polític, jurídic, empresarial, mediambiental, d’intel·ligència, de les Forces 
Armades i Cossos de Seguretat de l’Estat, de les Administracions Públiques, així com 
dels camps científic-tecnològics i patrimonial de la defensa o relacionada amb elles, els 
mitjans de comunicación i les organitzacions no governamentals.  
 
 
OBJECTIUS 
 
                                                           
 
1
 Segons la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del Dret d’Associacions (art. 32 al 36). 
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- Potenciar la participació de membres de l’Associació en assumptes relacionats 
amb la seguretat i la defensa, tant a nivell nacional com internacional. 
 

- Informar de les activitats dels membres de l’associació i altres d’interès públic, 
a través del correu electrònic (informacion@adesyd.es), pàgina web i xarxes 
socials (@ADESyD2011, @SWIIS2011). 

 
- Participar amb altres institucions, organitzacions i associacions, tant nacionals2 

com internacionals3, en activitats d’interès comú.  
 

- Aportar iniciatives relacionades amb l’aplicació transversal de les perspectives 
de gènere en el foment de la pau i la seguretat4.  
 

- Orientar a joves associats d’ADESyD sobre activitats formatives i altres 
oportunitats professionals 

 
- Organitzar activitats acadèmiques en centres civils i militars dirigides a 

promoure la cultura de seguretat i defensa. 
 
FINANCIACIÓ 
 
La financiació d’ADESyD es realitzarà a través de la col·laboració públic-privada en la 
promoció dels seus interessos, així com de les quotes dels socis (fitxa d’inscripció).  
 
 

                                                           
2
 ADESyD manifiesta la seva voluntat de col·laborar amb l’IEEE, el CESEDEN, l’Associació Atlàntica Espanyola (AAE), 

l’Associación de Diplomats en Alts Estudis de la Defensa (ADALEDE), Eurodefence-España, el Real Instituto Elcano, 
CIDOB-IBEI, Centro de Análisis de Seguridad (CEAS-MADOC), FRIDE, Fundación Alternativas, CITpax, Grupo de 
Estudios Estratégicos (GEES), Comité de la Cruz Roja Española, , Fundación Iberoamérica-Europa, Movimiento por la 
Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), Helsinki-España, Club de Madrid, VIA-Círculo Jefferson, Fundación Cultura de 
Paz, Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (CONGDE), Foro de la Nueva Economía, 
CEOE (Comisión Relaciones Internacionales), Sindicats, Partits Polítics i Fundacions associades, Universitats i Centres 
d’Educació Secundària.   
 
3
 En particular, amb Civisme, Défense, Armée, Nation (CiDAN), Association for Defense and Security Policies (GfW, 

acrònim alemany), Klingenthal network, World Security Network, European Council on Foreign Relations (ECFR), 
Secretaría General Iberoamericana, London School of Economics (LSE), Center for Hemispheric and Defense Studies 
(CHDS)-National Defense University, Fundación del Colegio Interamericano de Defensa, Council on Foreign Relations 
(CFR), Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL), Departamento de Asuntos Internacionales de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), División de Diplomacia pública de la OTAN, Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Foro de Naciones Unidas de la Sociedad Civil y el World Forum of Civil 
Society Network. 

 
4 ADESyD vol contribuir al desenvolupament de l’Objectiu 6 del Pla d’Acció Nacional sobre l’aplicació de la Resolució 

1325 (2000) sobre Dones, Pau i Seguretat de NNUU: Fomentar la participació de la sociedad civil espanyola en 
relació amb la resolució 1325. Recomanacions: B.4 i B.5. Així com, desitja contribuir a crear un Comité Nacional 
d’UN WOMEN i el Capítol (chapter) espanyol de la xarxa internacional Women in International Security (WIIS), que 
es denominarà Spanish Women in International Security (SWIIS) spainwiis@adesyd.es . El seu logo és: 

 

mailto:informacion@adesyd.es
mailto:spainwiis@adesyd.es
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LOGO5 
 
El logo d’ADESyD és : 
 

 
LEMA  
 
“Si vols pau i seguretat, defensa-les” 
 
“Si vis pacem et securitatem, defende”  
 

 
ÒRGANOS DE REPRESENTACIÓ 
 
Consell d’Honor  

 
Junta Directiva  

- President 
- Vicepresident Primer i  Vicepresident Segon 
- Secretari 
- Tresorer 
- Vocals 

 
Assamblea General (Associats) 
 
SEU SOCIAL 
 
La direcció d’ADESyD és Carrer Ferraz, 100 (entrada per Passeig de Carruajes) 28008, 
Madrid (Espaya), seu del Col·legi Nacional de Doctors i Llicenciats en Ciències 
Polítiques i Sociologia.  
 
Les activitats d’ADESyD tindran lloc en instal·lacions civils i militars. 
 

 
 

                                                           
5
 Agraiments al Sr. José Grandal, disenyador gràfic, per la seva col·laboració desinteresada en el diseny dels logos 

d’ADESyD i SWIIS. 
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Junta Directiva 
 
 
Presidenta 
 
Dra. María Angustias Caracuel Raya.  
 
Vicepresident Primer 
 
Sra. Marina Cuní  i Palacio.  
 
Vicepresident  Segon  
 
Sr. Alfredo Crespo Alcázar 
 
Secretari 
 
Dr. Angel Linares Seirul·lo 
 
Tesorer 
 
Sr. Héctor Sanchís 
 
Vocals  
 

- Sra. Lourdes Albacete Carreño 

- Dr. Oscar Jaime  

- Sra. Aránzazu Morales Rosado  

- Sr. José María Olivo Lucas  

- Tcol. Jaime Luis Sánchez Mayorga  
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