
Presentación da Asociación de Diplomados Españois 
en Seguridade e Defensa (ADESyD) 

 

“A seguridade é hoxe responsabilidade de todos” 

Estratexia Española de Seguridade 

 

“Unha defensa eficaz require participación cidadá, fórmula única para dar 
continuidade e profundidade as políticas”. 

Directiva da Defensa Nacional 1/2012 

 

DEFINICIÓN 
 
ADESyD é unha Asociación de Diplomados Españois  en Seguridade e Defensa, sen ánimo de 

lucro, de carácter plural, interpartidista e inclusiva, que se fundamenta en valores de 

liberdade, igualdade, tolerancia, cooperación, respecto e axuda. 

Entendese por diplomados españois en seguridade e defensa as persoas que teñan cursado 

estudos universitarios de posgrao, obtendo un Diploma Universitario, Máster ou 

Doutoramento en materias relacionadas coa seguridade e a defensa. 

FINALIDADE 
 
ADESyD ten por obxecto prioritario contribuir a difundir as cuestións da seguridade e defensa 

na sociedade española, nos seus  ámbitos estatal, autonómico e local, fomentando a 

participación social, o intercambio de experiencias e a  promoción destes asuntos nos 

organismos e redes internacionais que contribuen a tal fin. 

ADESyD está aberta ás iniciativas destinadas a impulsar o enfoque integral 1  da seguridade. 

ADESyD pretende ser declarada asociación de “utilidade pública”, conforme ó estipulado pola 

Lei 2 . 

COMPOSICION 
 
ADESyD é unha rede composta por cidadans que participan nos sectores académico, 

diplomático, político, xurídico, empresarial, medioambiental, intelixencia, das Forzas Armadas 

e Forzas e Corpos da Seguridade do Estado, das Administracións Públicas, así como nos 

campos científico-tecnolóxico e patrimonial da defensa ou conexo a ela, os medios de 

comunicación e as organizacións non gobernamentais. 

1 O enfoque integral da seguridade fundamentase na necesidade de utilizar unha ampla combinación de medios de 

diferente natureza (políticos, diplomáticos, militares, humanitarios…), aportados por diversos actores internacionais 

(OOII, Estados, ONG e  actores civís, entre outros) para afrontar os desafíos da seguridade e defensa fomentando o 

mesmo tempo a cooperación e coordinación nos esforzos comúns. 

2 Segundo a Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación (art.32 al 36) 



OBXECTIVOS 
 

-Potenciar a participación de membros da Asociación nos asuntos relacionados coa seguridade 

e a defensa, tanto a nivel nacional como internacional. 

-Informar das actividades dos membros da Asociación e outras de interese público, mediante 

correo electrónico (información@adesyd.es), páxina web e redes sociais (Facebook, Twiter). 

-Participar con outras institucións, organizacións e asociacións, tanto nacionais3 como 

internacionais4 , en actividades de interese común. 

-Aportar iniciativas relacionadas coa aplicación transversal da perspectiva de xénero no 

fomento da paz e seguridade5. 

-Orientar a mozos asociados de ADESyD sobre actividades formativas (pasantías) e outras 

oportunidades profesionais. 

-Organizar actividades académicas en centros civís e militares dirixidas a promover a cultura da 

seguridade e defensa. 

 

3 ADESyD manifesta a súa vontade de colaborar con IEEE, o CESEDEN, a Asociación Atlántica Española (AAE), a 

Asociación de Diplomados en Altos Estudios da Defensa (ADALEDE), Eurodefence-España, o Real Instituto Elcano, 

CIDOB-IBEI, Centro de Analixe  da Seguridade (CEAS-MADOC), FRIDE, Fundación Alternativas, CITpax, Grupo de 

Estudios Estratexicos (GEES), Comité da Cruz Vermella Española, Fundación Iberoaméricana-Europa, Movimento 

pola Paz, o Desarme e a Liberdade (MPDL), Helsinki-España, Club de Madrid, VIA-Circulo Jefferson, Fundación 

Cultura de Paz, Coordinadora de Organizacións non Gubernamentais de Desenvolvemento ( CONGDE), Foro da 

Nova Economía, CEOE (Comisión Relacions Internacionais), Sindicatos, Partidos Políticos e Fundacións asociadas, 

Universidades e Centros de Educación Secundaria. 

4En particular, con civilidade, Défense Armée, Nation (Cidan), Asociación de Defensa e Política de Seguridade (GFW, 

nas súas siglas en alemán), Klingenthal rede, World Security Network, European Council on Foreign Relations 

(ECFR), London School of Economics (LSE), Centro de Estudos hemisférico de Defensa e (CHDS), National defensiva 

University, Fundación do, CID Council on Foreign Relations (CFR), Seguridade e Rede de Defensa de América Latina 

(RESDAL), Departamento de Asuntos Internacionais da Organización dos Estados Americanos (OEA), División de 

Diplomacia Pública da OTAN, Organización para a Cooperación e Desenvolvemento Económico (OCDE), Foro de 

Nacións Unidas da Sociedade Civil e do Foro Mundial de Rede da Sociedade Civil. 

5ADESyD ten como obxectivo contribuír ao desenvolvemento do obxectivo n º 6 do Plan de Acción Nacional sobre a 

aplicación da Resolución 1325 (2000) sobre Mulleres, Paz e Seguridade da ONU, a saber: Promover a participación 

da sociedade civil española con respecto a 1325. Recomendacións: B.4 e B.5. Ademais, queremos contribuír á 

Muller das Nacións Unidas do Comité Nacional e do capítulo español (capítulo) da rede internacional Women in 

International Security (Wii), que se chamará Women español en Seguridade Internacional (SWIIS) 

spainwiis@adesyd.es, e cuxo logotipo é: 

 

 

 

mailto:información@adesyd.es


 
FINANCIAMENTO 
 
 
O financiamento de ADESyD  realizarase a través de colaboración público-privada na 

promoción dos seus intereses, taxas, así como a adhesión (Ficha de Inscrición) 

 

LOGO 
 
ADESyD ten como logo: 
 
 

 

 
 

LEMA 
"Se queres paz e seguridade, deféndeos" 
 
“Si vis pacem et securitatem, defende”  
 

ORGANOS DE REPRESENTACION 
 
Consello de Honra. 
 
Consello de Administración 
- Presidente 
- Vicepresidente Primeiro e Vicepresidente Segundo. 
- Secretario 
- Tesoureiro 
- Membros 
 
Asemblea Xeral (Asociados) 
 

SEDE SOCIAL 
 
O enderezo é Rúa Ferraz ADESyD, 100 (entrada Paseo de carro) 28008, Madrid (España), sede 
da Asociación Nacional de Médicos e graduados en Ciencia Política e Socioloxía. 
 
6 Grazas a D. José Grandal, deseñador gráfico, pola súa xenerosa colaboración na elaboración de logotipos e SWIIS 
ADESyD. 

 

 



XUNTA DIRECTIVA 
Presidenta 
 
Dra. María Angustias Caracuel Raya.  
 
Vicepresidente Primeiro 
 
Tcol. Pedro Baños Bajo  
 
Vicepresidenta Segunda  
 
Dña. Marina Cuní  i Palacio.  
 
Secretario 
 
Dña. María Begoña Núñez Ruiz  
 
Tesoureiro 
 
D. Enrique Vicente Aguilar Díaz  
 
Vogais 
 

- Dña. Lourdes Albacete Carreño 

- Dr. Jorge Bolaños Martínez  

- D. Alfredo Crespo Alcázar  

- D. Raúl García Hémonnet  

- Dña Aránzazu Morales Rosado  

- D. José María Olivo Lucas  

- Tcol. Jaime Luis Sánchez Mayorga  
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