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Neix Defensa per la Independència
La columna Macià Companys, amb l'estelada. Foto: MMD

Durant la passada campanya electoral, el president de la Generalitat, Artur Mas, dibuixava un
futur estat català sense exèrcit http://www.naciodigital.cat/noticia/48676/estat/propi/sense/exercit)
(
. Un desig o un projecte, però, que no acaba de convèncer a l'Assemblea Nacional Catalana,
l'entitat civil que vertebra el treball de camp per l'assoliment de la majoria que condueixi a l'estat
propi. Així, l'ANC ha organitzat una nova sectorial, batejada com a Defensa per la Independència
(http://assemblea.cat/?q=node/2541) (DxI).
Aquesta assemblea sectorial parteix de la premissa que "tots els estats del Món tenen una o altra
política de defensa". Una política que implicaria segons DxI "en l'existència d'uns organismes
d'intel·ligència, encarregats de detectar i analitzar les amenaces, i d'unes forces armades,
encarregades de fer front a aquestes amenaces".
Així mateix, un sistema de defensa que hauria de protegir els "interessos vitals dels qual un Estat
és responsable" com ara: "la salvaguarda de la vida i la llibertat dels seus ciutadans, dins i fora
de les seves fronteres"; "la protecció del benestar i de les estructures econòmiques que proveeixen
d'aquest benestar" i "la conservació de la independència, de la sobirania i de la integritat territorial".

Per tant, segons aquesta sectorial, una "futura Catalunya Estat ha de disposar d'un model de
Defensa propi, de la mateixa manera que estats del nostre entorn, de dimensions similars a les
nostres, com Bèlgica, la República Txeca, Suècia, Àustria, Suïssa o Finlàndia, disposen". Un
argument que esvaeix la possibilitat, segons el full fundacional de DxI, que Catalunya disposi
d'un model delegat de defensa: "aquell que cedeix la seva gestió a un altre estat o a una
organització supranacional".
Per DxI, aquesta situació seria "paradoxal", perquè "després de tres segles d'anhels de sobirania
plena, una vegada que s'aconsegueix aquesta, es cedís una de les màximes garanties d'aquesta
sobirania, el model de defensa propi, a un altre estat".
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