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1. INTRODUCCIÓ

Enguany, el Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs ha celebrat el seu dissetè 
aniversari. El Centre va néixer en el marc de Justícia i Pau l’any 1999, com a 
resultat del treball desenvolupat des de 1988 per la Campanya Contra el 
Comerç d’Armes (C3A). Des de febrer de 2010, té personalitat jurídica pròpia 
i treballa com un Centre d’Investigació sobre temes relacionats amb el de-
sarmament i la pau.

El Centre Delàs té com a missió el foment d’una cultura de pau i la construcció 
d’una societat desarmada, per això es dedica a sensibilitzar sobre els efec-
tes perversos de les armes i el militarisme. Amb aquest objectiu, combina 
l’anàlisi i la recerca i publicació de materials, amb la divulgació, la difusió i 
mobilització social al voltant dels efectes negatius del militarisme, la des-
pesa militar, la R+D militar i la fabricació i el comerç d’armes, així com la 
denuncia de l’incompliment dels acords dels governs en aquestes matèries.

El Centre rep el nom en record de Josep Manuel Delàs, que va ser president 
de Justícia i Pau de Girona i abans comandant de l’exèrcit espanyol a la re-
serva, així com membre de la Unió Militar Democràtica. Delàs va decidir, en 
l’última etapa de la seva vida, dedicar-se a la ferma defensa de la pau i els 
valors de la no-violència. 

En l’àmbit internacional, coŀlaborem estretament amb l’Stockholm Inter-
national Peace Research Institute (SIPRI) i formem part activament de la 
Xarxa Europea Contra el Comerç d’Armes (ENAAT), la Internacional de Re-
sistents a la Guerra (WRI), de la junta de l’International Peace Bureau (IPB), 
la Campanya Internacional per la Prohibició de les Armes Nuclears (ICAN), 
la campanya per la prohibició de les bombes de dispersió (Cluster Munition 
Coalition), la campanya per la prohibició dels robots assassins (Stop Killer 
Robots) i l’Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ). El Centre 
Delàs coŀlabora, a més, amb la Plataforma Aturem la Guerra, la Universitat 
Internacional per la Pau de Sant Cugat i altres entitats de pau de Catalunya 
i de l’Estat.
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El grup de treball del Centre és obert, i en aquest, s’analitza l’actualitat, es pro-
posen estudis, recerques, línies d’acció i campanyes. Al grup de treball, hi po-
den participar els seus membres permanents, així com noves coŀlaboradores, 
estudiants en pràctiques i l’equip tècnic. Els materials publicats pel Centre 
Delàs són consultats per investigadors, docents, activistes, polítics, mitjans 
de comunicació i centres de pau, de relacions internacionals i acadèmics.

El Centre Delàs té la seva seu central a Barcelona, al c/ Erasme de Janer, 8, 
entresòl – 08001 Barcelona, però, des d’aquest 2017, té també una delega-
ció al País Valencià i delegacions a les localitats de residència habitual dels 
seus membres permanents, coŀlaboradors i simpatitzants, on s’organitzen 
activitats de sensibilització i divulgació. És el cas de Sant Cugat del Vallès. El 
Centre Delàs realitza també activitats a través de coŀlaboracions puntuals 
amb entitats i grups locals i dels seus socis i membres actius a l’Hospitalet 
de Llobregat, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat i en altres llocs de Ca-
talunya i l’Estat.

Junta de govern

■■ Pere Ortega - President
■■ Alejandro Pozo - Vice-president
■■ José Maria Moya - Secretari
■■ Tomàs Gisbert – Tresorer
■■ Gemma Amorós Bové – Vocal
■■ Maria de Lluc Bagur – Vocal
■■ Ainhoa Ruiz Benedicto – Vocal

Equip tècnic

■■ Jordi Calvo, coordinador i investigador
■■ Audrey Esnault: Tècnica de projectes
■■ Maria Vázquez, Tècnica de projectes
■■ Nora Miralles, Tècnica de projectes
■■ Treballadores amb contracte de pràctiques: Nina Krotov, Zoé Dubois

Estudiants en pràctiques durant l’any 2017 (10)

Lona Sniderman, Xavi Mojal, Nieves Baños, Maria Cinta Bolet, Cyntia Cena, 
Molly Walker, Mar Pérez, i Carles Gomà. 
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El Centre Delàs acull, cada any, estudiants en pràctiques de diverses univer-
sitats catalanes i centres internacionals, de l’Estat i de la resta del món, que 
s’integren a les tasques de recerca, comunicació, gestió i activisme de l’enti-
tat. De manera habitual formen part de l’equip tècnic entre 4 i 8 estudiants, 
segons el moment de l’any. El Centre Delàs ha establert convenis per acollir 
estudiants en pràctiques amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Jaume I (UJI), la Universidad 
de Deusto, la Universitat de Lleida, la Universitat de Barcelona (UB), la Uni-
versitat d’Alacant i la Universitat Ramon Llull (URL). El Centre Delàs coŀlabora 
amb Connect 1, 2, 3 i el CASB (Consortium for Advanced Studies in Barcelona) 
oferint pràctiques per estudiants dels EUA, Austràlia i Europa.

Investigadores del Centre Delàs (18)

Gemma Amorós, María de Lluc Bagur, Xavier Bohigas, Jordi Calvo, Blanca 
Camps-Febrer, Tica Font, Teresa de Fortuny, Pere Ortega, Alejandro Pozo, 
Eduardo Salvador, Camino Simarro, Xema Moya, Tomàs Gisbert, José Luis 
Gordillo, Eduardo Melero, Ainhoa Ruiz, Nora Miralles, Xavier Mojal.

Assoliments Centre Delàs 2017

Recerca i divulgació

1 llibre publicat.
4 informes publicats. 
12 Infografies publicades. 
38 articles publicats. 

Sensibilització i conscienciació

Hem arribat a un públic de 2.300 persones.
27 actes organitzats sobre pau i desarmament
67 participacions en conferències amb altres organitzacions de la societat 
civil

Comunicació

■■ Enviament de 10 butlletins “Pau Global”, que arriba a 6.800 simpatitzants 
i organitzacions de pau
■■ Entrevistes: 25 a ràdio, 6 a televisió, 9 a premsa escrita 
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■■ 271 mencions i aparicions en mitjans de comunicació
■■ Presència incrementada a les xarxes socials:
■■ Twitter: 4.641 seguidors/es (+50% més que el 2016); 2.251.500 interac-
cions; 42.645 visites i 2.093 mencions
■■ Facebook: 3.070 “Likes” (+26 % més que el 2016; 108.729 d’abast total) 

Mobilització social i incidència política

Enguany, hem afiançat l’aposta del Centre Delàs per la incidència política 
i la mobilització en forma de campanya per unes ciutats i municipis lliures 
d’indústria militar, reforçant, alhora les campanyes ja consolidades “Des-
militaritzem l’educació” i “Banca Armada”. En aquest 2017, s’han presentat 6 
mocions a Ajuntaments i s’ha participat de 5 juntes d’accionistes d’entitats 
bancàries que inverteixen en armes.

Campanyes

Desmilitaritzem l’educació

■■ Manifest de 2017 de la campanya “Desmilitaritzem l’educació” en el marc 
de l’acció de rebuig a la presència de l’exèrcit al saló de l’ensenyament, 
titulat “Fem fora als exèrcits dels espais educatius”. (Març, 2017). 

Municipis lliures d’indústria militar

■■ Aprovació de la Moció de rebuig a la indústria militar al Ple Municipal de 
Sant Cugat – Sant Cugat del Vallès, en el marc de la campanya “Municipis 
lliures d’indústria militar” (17 de juliol de 2017). 
■■ Aprovació de la Moció de rebuig a la indústria armamentista al Ple Mu-
nicipal de Santa Coloma - Santa Coloma de Gramenet en el marc de la 
campanya “Municipis lliures d’indústria militar” (26 de juliol de 2017). 
■■ Aprovació de la Moció de rebuig a la indústria armamentista al Ple Mu-
nicipal de la Vall d’Uixó, en el marc de la campanya “Municipis lliures 
d’indústria militar (31 de juliol de 2017). 
■■ Aprovació de la Moció de rebuig a la indústria militar al Ple Municipal - Mo-
lins de Rei en el marc de la campanya “Municipis lliures d’indústria militar” 
(27 de setembre de 2017). 
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■■ Aprovació de la Moció de rebuig a la indústria militar al Ple Municipal-
Reus en el marc de la campanya “Municipis lliures d’indústria militar” (15 
de setembre de 2017). 
■■ Aprovació de la Moció de rebuig a la indústria militar al Ple Municipal-
Sabadell, en el marc de la campanya “Municipis lliures d’indústria militar” 
(25 de setembre de 2017). 

Banca Armada

■■ Intervencions a les juntes generals d’accionistes de Caixabank, Banc Sa-
badell, BBVA, Banco Santander, i Bankia, en el marc de la campanya “Banca 
Armada”, denunciant la connivència i inversions dels bancs més impor-
tants d’Espanya en empreses armamentístiques. 

Altres

■■ Organització d’actes i rebuda del PeaceBoat a València. 
■■ Atorgament del premi Nobel de la Pau a l’organització contra les armes 
nuclears, ICAN ( de la qual el Centre Delàs n’és membre). 
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2. BASE DE DADES 
DEL CICLE ECONÒMIC MILITAR

La base de dades sobre el Cicle Econòmic Militar, una de les insígnies de la 
feina del Centre Delàs, ha estat actualitzada enguany, per introduir noves 
dades sobre el Pressupost espanyol de Defensa, sobre la industria militar 
espanyola i catalana, que s’ha actualitzat amb dades que abasten fins el 2017 
i s’ha acompanyat d’un mapa interactiu que facilita la cerca de dades i sobre 
exportacions d’armes espanyoles. També la base de dades de Banca Armada, 
va ser actualitzada amb informació que abasta fins l’any 2015.
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3. ARTICLES

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau combina el treball d’estudi i recerca amb 
la divulgació a través de la participació de les seves membres investiga-
dores en la publicació d’articles en format digital, premsa escrita i mitjans 
audiovisuals.

Aquest anys s’han publicat un total de 40 articles sobre diferents temàti-
ques, com ara armamentisme, conflictes i guerres, cultura de pau, economia 
de defensa, indústria i comerç d’armes, seguretat i defensa, en els quatre 
blogs de l’entitat i també en mitjans de comunicació, tant generalistes com 
en publicacions locals o més específiques. Algunes d’elles han estat El Dia-
rio.es, Público, la Marea, Contexto, La Directa, El Periódico de Catalunya, 
El Cugatenc o el Diari Ara, entre d’altres. 

Armamentisme

■■ “Nuevos caminos desde la lucha antimilitarista”, per Ainhoa Ruiz 
(31/01/2017). Blog Desmilitaritzem l’Educació.
■■ “Balanç de la política nuclear de l’administració Obama”, per Teresa de 
Fortuny i Xavier Bohigas (03/05/2017). Nº430 de La Directa.
■■ “El belicismo neoliberal de Donald Trump”, per Pere Ortega (16/05/2017). 
Blog Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ “El bel·licisme i el neoliberalisme de Donald Trump”, per Pere Ortega 
(14/06/2017). La Directa.
■■ “Armas europeas y refugiados”, per Jordi Calvo (08/07/2017). El Periódico 
(elperiodico.com).
■■ “Desarmament global, condició necessària per a la Justícia Global”, per 
Pere Brunet (07/2017). Fentipensat de LaFede.



14 MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017 DEL CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU

■■ “Ja tenim aquí el tractat de Prohibició d’armes nuclears!” per T. Fortuny i 
X.Bohigas (12/07/2017). Secció opinió de l’ Ara.cat
■■ “Qui pot negar la relació entre armes, guerra i refugiats?”, per Jordi Calvo i 
Anna Montull (18/07/2017). ElCugatenc.
■■ “L’estigma de l’armament nuclear”, per Teresa de Fortuny i Xavier Bohigas 
(19/09/2017). El Periódico (elperiodico.com).
■■ “Armes nuclears i estratègies trobades”, per Edgard Vega i Quique Sánchez 
(01/10/2017). Número especial versió impresa Jornada.
■■ “La OTAN una amenaza para la democracia”, per Pere Ortega (08/12/2017). 
Revista Viento Sur.

Conflictes i guerres

■■ “El imperio derrotado”, per Pere Ortega (04/01/2017). Blog Crónicas Insu-
misas (Público.es).
■■ “Ucraïna, tres anys després del Maidan”, per Abel Riu (22/02/2017). La Di-
recta, Nº425.
■■ “Donald Trump al ataque”, per Pere Ortega (18/04/2017). Blog Crónicas 
Insumisas (Público.es).
■■ “China y maniobras en el Báltico”, per Pere Ortega (26/07/2017). Blog Cró-
nicas Insumisas (Público.es).
■■ “Indicis sobre la futura política nuclear de Trump”, per Xavier Bohigas i 
Teresa de Fortuny (16/11/2017). Revista Per la Pau del ICIP.

Cultura de la pau

■■ “La seguretat ciutadana a Barcelona”, per Pere Ortega (20/01/2017). Re-
vista CARRER de la FAVB.
■■ “Normalización de la violencia”, per Tica Font (10/02/2017). Blog Crónicas 
Insumisas (Público.es).
■■ “Mujeres constructoras de paz”, per Tica Font (07/03/2017). Blog Crónicas 
Insumisas (Público.es).
■■ “Ni los inmigrantes son una amenaza ni vienen por las ONG”, per Jordi Calvo 
(19/07/2017). Blog Diario de un altermundista (Público.es).
■■ “La guerra como causa de los atentados”, per Pere Ortega (05/09/2017). 
Público (Público.es). 
■■ “1 de Octubre: un día para la resistencia”, per Ainhoa Ruiz (31/10/2017). 
Internacional de Resistentes a la Guerra.
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Economia de defensa

■■ “¿Se puede frenar el gasto militar?”, per Pere Ortega (01/2017). Annual 
Report 2016-2017, IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación 
Internacional.

Indústria i comerç d’armes

■■ “Por qué España venderá barcos de guerra a Arabia Saudí”, per Jordi Calvo 
(20/01/2017), a la secció d’Opinió del Periódico.es 
■■ “Asia y Oriente Medio, principales importadores de armas mundiales”, per 
Tica Font (28/02/2017). Blog Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ “INDRA en el consorcio militar español”, per Pere Ortega (02/2017). Revista 
PAPELES de Relaciones Ecosociales, Nº136.
■■ “El presupuesto en Defensa aumenta un 32%”, per Pere Ortega 
(26/04/2017). Blog Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ “L’exportació d’armes espanyoles assoleix un nou rècord històric”, per Cen-
tre Delàs (08/06/2017).
■■ “España fomenta la carrera de armas en Asia”, per Tica Font (19/07/2017). 
(Público.es).
■■ “Andalucía y Madrid concentran más del 80% de la industria armamentís-
tica”, per Nora Miralles (02/08/2017). Ctxt.
■■ “Explosivos españoles a yihadistas y cómo sortear la ley”, per Tica Font, 
Directora Instituto catalán Internacional para la Paz (29/08/2017). (Pú-
blico.es).
■■ “Les vendes d’armes a escala global tornen a augmentar després de cinc 
anys de davallades”, per Anna Montull Garcia (20/12/2017). La Directa.
■■ “Clientes de armas españolas”, per Nora Miralles (26/08/2017). Noticias 
de Navarra.

Seguretat i defensa

■■ “Reorganització de l’exèrcit a l’Albera”, per Tomàs Gisbert (29/01/2017). El 
Punt Avui.
■■ “Terrorisme: Baix risc”, per Pere Brunet (09/02/2017). La Directa.
■■ “El ejército catalán, el ejército europeo y la OTAN”, per Tica Font y Pere 
Ortega (28/03/2017), Blog Crónicas Insumisas (Público.es)
■■ “Preguntas sobre el terrorismo”, per Pere Ortega (28/06/2017). Blog Cró-
nicas Insumisas (Público.es).
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■■ “Securitización del cambio climático”, per Tica Font (05/07/2017). Blog Cró-
nicas Insumisas (Público.es).
■■ “Quan el terror pica a la porta de casa”, per Jordi Calvo (20/08/2017). El 
Periódico (elperiodico.com).
■■ “Estado y violencia”, per Pere Ortega (05/10/2017), Blog Crónicas Insumisas 
(Público.es).

“Newsletter del Centre Delàs - BUTLLETÍ ELECTRÒNIC PAU GLOBAL”: 

■■ (Desembre, 2107): “Pau Global 125 Desembre 2017”.
■■ (29/12/2017) “Per un 2018 on juntes trenquem murs i construïm pau”. 
■■ (12/12/2017). “Jornades 14/12 “Desarmem polítiques financeres”: Com pas-
sem de la Banca armada a la Banca ètica a les administracions?”. 
■■ (11/12/2017). Pau Global 124 Novembre 2017.
■■ (16/11/2017). ·Jornades “Desarmem les polítiques financeres. Com introduir 
les finances ètiques en les nostres institucions”, 14/12 a Barcelona”. 
■■ (15/11/2017). “Nou informe del Centre Delàs i l’ECP: “Comerç d’armes i con-
flictes. Anàlisi de les exportacions d’armes europees a països en conflicte 
armat”. 
■■ (7/11/2017) “Pau Global 123 Octubre 2017”. 
■■ (3/11/2017). “Torna el Curs d’Activisme per a la Transformació Social 2017-
2018 a la Comunitat Valenciana”. 
■■ (31/10/2017): “La relació del comerç d’armes i els fluxos migratoris cen-
trarà les Jornades del Centre Delàs 2017”. 
■■ (24/10/2017): “Nou mapa interactiu “Armes europees i refugiats””. 
■■ (19/10/2017): “Celebrem el reconeixement amb el Premi Nobel de la Pau 
a la Campanya Internacional per l’Abolició de les Armes Nuclears ICAN”. 
■■ (11/10/2017):Jornades del Centre Delàs 2017: “Comerç d’armes i fluxos mi-
gratoris”. 
■■ (8/10/2017): “Pau Global 122 Setembre 2017”. 
■■ (14/9/2017): “Nou Informe: La bombolla de les armes i la indústria militar 
a Espanya. Els Programes Especials d’Armament”. 
■■ (28/7/2017): “Pau Global 121 Juliol 2017”. 
■■ (13/7/2017): “Nou Informe: Armes europees que alimenten conflictes. Con-
flictes dels quals fugen els refugiats”. 
■■ (19/6/2017): “Assemblea Anual 2017 del Centre Delàs d’Estudis per la Pau”. 
■■ (15/6/2017): “Cinefòrum en motiu del Dia Mundial dels Refugiats el proper 
dilluns 19 de juny”. 
■■ (9/6/2017): “Cinefòrum pel Dia Mundial dels Refugiats”. 
■■ (6/6/2017): “Pau Global 120 Maig 2017”. 
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■■ (11/5/2017); “Pau Global 119 Abril 2017”. 
■■ (20/4/2017): “Colin Archer parlarà sobre “Estats militaritzats. Actuem des 
de la #JustíciaGlobal” el dimarts 25 d’abril a Lafede.cat”. 
■■ (12/4/2017): “Pau Global 118 Març”. 
■■ (4/4/2017): “Estrena del curtmetratge “At the Syrian Border” a Sant Cugat 
del Vallès el dimecres 5 d’abril”
■■ (23/3/2017): “La Campanya Banca Armada per primera vegada a la junta 
d’accionistes de Bankia”. 
■■ (13/3/2017): “Petición de acciones Banca armada 2017”.
■■ (27/2/2017): “Pau Global 117 febrer 2017”. 
■■ (14/2/2017): “Petició d’accions per participar a la junta d’accionistes 2017 
del BBVA”. 
■■ (7/2/2107): “Pau Global 116 gener 2017”. 

BLOCS DEL CENTRE DELÀS

Bloc Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es)
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/adeu_a_les_armes/

Bloc Crónicas insumisas (Público.es) 
http://blogs.publico.es/cronicas-insumisas/
Autores: Tica Font i Pere Ortega Grasa

Bloc Paz, en construcción (El País)
http://blogs.elpais.com/paz-en-construccion/
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Bloc Diario de un altermundista (Público.es) 
http://blogs.publico.es/altermundista/
Autor: Jordi Calvo Rufanges
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4. INFORMES I LLIBRES

El Centre Delàs ha publicat 4 informes i 1 llibre durant el 2017. 

Informes

■■ Informe 32: Armes europees que alimenten 
conflictes. Conflictes dels quals fugen els 
refugiats: Anàlisi de les exportacions d’armes 
des de la Unió Europea a països en conflicte o 
tensió amb refugiats i desplaçats interns  
2003-2014
L’arribada a les portes d’Europa de centenars de 
milers de persones refugiades sobretot provi-
nents de la guerra de Síria, ha introduït en l’agen-
da política i social qüestions relatives amb el que 
s’ha de fer en l’àmbit de les polítiques d’acolli-
ment, control i vigilància de fronteres. No obstant això, no hi ha hagut 
un debat suficientment ampli pel que fa a les causes que provoquen 
aquests moviments de població. Aquest nou informe del Centre De-
làs analitza el paper que les exportacions d’armes europees autorit-
zades i realitzades tenen en les situacions de conflicte armat i tensió 
que porten a milions de persones a fugir de les seves llars cada any. 
Autora: Jordi Calvo Rufanges (Coord), Ainhoa Ruiz Benedicto (Centre De-
làs) i Edgard Vega Vargas (Centre Delàs)
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■■ Informe 33: La bombolla de les armes i la 
indústria militar a Espanya. Els Programes 
Especials d’Armament
La indústria militar a Espanya es nodreix, en la seva 
major part, de les demandes del Ministeri de Defen-
sa i en especial dels anomenats Programes Espe-
cials d’Armament (PEA). Els PEA van ser aprovats 
per primera vegada el 1998 quan, degut a compro-
misos adquirits, han ocasionat un important deute 
de l’Estat amb les indústries militars que els havien 
de fabricar, arribant a dia d’avui prop dels 15.000 
milions d’euros. 
La desmesura del deute acumulat, mes el dèficit públic que comporten 
els PEA, fan necessària una revisió d’aquests programes. Un anàlisi que el 
Centre Delàs d’Estudis per la Pau ha volgut abordar en el seu últim infor-
me, juntament amb una radiografia actualitzada de les principals empre-
ses que conformen l’oligopoli de la producció militar a Espanya. 
Autor: Pere Ortega

■■ Informe 34: Els despropòsits de la Despesa 
Militar. Anàlisi del pressupost de defensa 
d’Espanya de 2017
Després de deu anys en continua disminució, el 
pressupost del Ministeri de Defensa espanyol a 
augmentat un 32% respecte al de 2016. Aquest co-
lossal augment, i les argúcies pressupostàries que 
s’han aplicat fins ara per ocultar a l’opinió pública 
quina és la despesa militar reial, es realitzen en el 
nou informe del Centre Delàs d’Estudis per la Pau. 
L’informe exposa també els criteris de recompte de 
les partides militars establerts per el Centre Delàs, que revelen que la 
despesa militar espanyola actual ascendeix a 18.776 milions d’euros, una 
quantitat que representa 51,4 milions diaris i un 1’64% del PIB, molt per 
damunt de l’1% que assenyala la ministra de Defensa, María Dolores de 
Cospedal. 
Autor: Pere Ortega
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■■ Informe del Centre Delàs i l’ECP: Comerç 
d’armes i conflictes. Anàlisi de les exportacions 
europees a països en conflicte armat
“Comerç d’armes i conflictes. Anàlisi de les expor-
tacions europees a països en conflicte armat” és 
un informe del Centre Delàs d’Estudis per la Pau i 
l’Escola de Cultura de Pau que analitza les expor-
tacions d’armament per part dels Estats membre 
de la UE durant l’any 2015 (any més recent amb in-
formació d’exportacions disponible) a països que 
en aquest any es trobaven en situació de conflicte 
armat. L’informe analitza les exportacions d’armes a 13 països que eren 
escenari de 16 conflictes armats, oferint una anàlisi de context dels dife-
rents conflictes, fent referència tant a la història recent de cada conflicte 
armat, com als fets concrets més rellevants que van succeir durant 2015.
Autors: Jordi Calvo Rufanges, Ainhoa Ruiz i Edgard Vega (del Centre Delàs 
d’Estudis per la Pau); i Josep Maria Royo, Jordi Urgell, Pamela Urrutia, 
Ana Villellas i María Villellas (de l’Escola Cultura de Pau).

Llibres

■■ Cambio climático S.A. Cómo el poder [corporativo 
y militar] está moldeando un mundo de privilegiados 
y desposeídos ante la crisis climática
En l’actual crisi climàtica, el discurs del capitalisme 
verd veu la seguretat com un sector en auge del que 
seguir extraient beneficis: de la fabricació d’arma-
ment sostenible (bales baixes en plom, coets amb 
menys tòxics o vehicles blindats amb menors emis-
sions de carboni), a la cada vegada més intensificada 
militarització de les fronteres o el acaparament de 
terres al llarg i ample del planeta, mentre els expul-
sats del sistema es van multiplicant. Aquesta obra planteja una sèrie de 
preguntes incòmodes front aquest escenari de “seguretat climàtica” i també 
qüestiona si institucions de dubtós recorregut en la lluita per revertir el canvi 
climàtic, com ara el Pentàgon o Shell, entre altes, son les més indicades per a 
reformular l’abast del canvi climàtic, prioritzant l’enfocament de l’adaptació 
i la seguretat front a la perspectiva de la justícia social i ambiental. 
Autor: Nick Buxton, del Transnational Institute (TNI). 
Llengua: Castellà; Editorial: Fuhem Ecosocial 
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Infografies

■■ (Desembre 2017): Infografía ‘La evolución en el gasto militar de los PEA’. 
■■ (Juny 2017): Infografía “Comercio de armas y conflictos. Análisis de las 
exportaciones de armas europeas a países en conflicto armado”. 

■■ (Desembre 2017): Infografía ‘Tipologías de los Programas Especiales de 
Armamento’ 
■■ (Desembre 2017): Infografía ‘Tipologías de los Programas Especiales de 
Armamento’.
■■ (Setembre, 2017): Mapamundi “Armes europees que alimenten conflictes. 
Conflictes dels quals fugen els refugiats: Quina responsabilitat tenen els 
països de la Unió Europea en la crisi de refugiats?”. 
■■ (Juny, 2017): Infografía ‘Exportaciones de armas, conflictos y refugiados’: 
Asia 
■■ (Juny, 2017): Infografía ‘Exportaciones de armas, conflictos y refugiados’: 
Oriente Próximo/Medio
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■■ (Juny, 2017): Infografía ‘Exportaciones de armas, conflictos y refugiados’: 
Este de África 
■■ (Juny, 2017): Infografía ‘Exportaciones de armas, conflictos y refugiados’: 
África Central. 
■■ (Juny, 2017): Infografía ‘Exportaciones de armas, conflictos y refugiados’: 
Mediterráneo y Norte de África
■■ (Juny, 2017): Infografía ‘Exportaciones de armas, conflictos y refugiados’: 
Europa y Cáucaso.
■■ (Abril, 2017): Infografía: ‘Gasto militar mundial 2016’
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5. CONFERÈNCIES, XERRADES I TALLERS

El Centre Delàs, en la seva vocació de sensibilització i conscienciació, orga-
nitza jornades, conferències, xerrades i tallers, sempre que sigui possible 
en coŀlaboració amb altres organitzacions de la societat civil a Catalunya i 
arreu, amb un total de 27 actes organitzats l’any 2017.

■■ Jornades “¿Què fem amb la Unió Europea? 
del CTD

El Centre de Treball i Documentació organitza 
les jornades sobre Europa amb el suport del 
Centre Delàs. 
Amb el títol “¿Què fem amb la Unió Europea?”, 
es farà un recorregut per les alternatives polítiques i institucionals, i les 
alternatives econòmiques i socials en l’Europa que coneixem. 
Lloc: Barcelona (saló d’actes de CCOO, Via Laietana 16).
13 de gener de 2017.

■■ Jornades per la Pau y la No-violència 2017

El día 30 de gener es celebra el dia mundial per la 
No-violència, coincidint amb la data de l’assassinat 
de Gandhi. Amb aquest motiu, tindran lloc en en Sant 
Feliu de Llobregat les Jornades per la Pau i la No-
violència, organitzades per l’Ateneu Santfeliuenc, la 
Universitat Social Lliure Autogestionada i el Centre 
Delàs. 
Lloc: Ateneu Santfeliuenc (Sant Feliu de Llobregat).
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■■ Dimarts 24 de gener a les 19h: Gènere i cultura militar Conferència a 
càrrec de Nora Miralles, investigadora del Centre Delàs.
■■ Dimecres 25 de gener a les 19h: La incorporació de la dona en l’exèrcit 
espanyol Conferència a càrrec de Maria de Lluc Bagur, investigadora 
del Centre Delàs.

■■ Conferència “Guerres de Frontera”

“Guerres de frontera. ¿Quina relació hi ha entre els 
refugiats i el negoci de les armes espanyol? Qui és 
el responsable? Què podem fer com a pacifistes?”, a 
càrrec de Jordi Calvo, economista, investigador i coor-
dinador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.
S’hi va presentar el llibre “Diccionario de la guerra, la 
paz y el desarme” i l’informe publicat pel centre sobre 
exportacions d’armament de l’Estat espanyol, en el 
que s’analitza com els fabricants i venedors d’armes 
europeus es beneficien de la tragèdia dels refugiats. 
L’acte va ser organitzat per Justícia i Pau de Girona con-
juntament amb el Delàs dins del marc “Girona,ciutat de pau i Drets Humans”. 
Lloc: Casa de Cultura de Girona.
7 de febrer de 2017 a les 19h.

■■ Xerrada “El perquè de l’objecció fiscal a la 
despesa militar”

Dins del marc de la IIIª Jornada Ciutadana 
per una Fiscalitat Justa, Maria de Lluc Bagur, 
membre del Centre Delàs, va participar amb 
una ponència sobre “El perquè de l’objecció fiscal a la despesa militar”.
Lloc: Casa del Mar (Barcelona).
4 de març de 2017 a les 12:30h.
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■■ Xerrada “Guerres de Frontera”

L’activitat s’emmarcà dins les VI JORNADES PER LA 
PAU FEDERICO MAYOR ZARAGOZA, que aquest any es 
desenvolupen sota la temàtica “La tragèdia dels re-
fugiats”. A càrrec de l’investigador i coordinador del 
Centre Delàs Jordi Calvo. Vídeo de l’acte: 
https://www.youtube.com/watch?v=F6b0FHixv7Q
Lloc: Biblioteca de l’Ampolla.
4 de març de 2017 a les 12h.

■■ Taula rodona - “Reptes per a la garantia dels 
drets humans en un món de Guerra Contra el 
Terrorisme”

Dins el marc del “35è Curs anual de Drets Humans. Els 
Drets Humans per una justícia social” ofertat per l’Ins-
titut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), el Centre 
Delàs va prendre part en una de les taules rodones, 
a través del seu coordinador i investigador Jordi Calvo 
i del coŀlaborador José Luis Gordillo.
Ponents: JORDI CALVO, professor, investigador i ac-
tivista per la pau i la seguretat i coordinador del Centre Delàs. JOSÉ LUIS 
GORDILLO FERRE, professor de Filosofia del Dret a la UB i membre del grup 
de recerca Filosofia del Dret, Moral i Política de la UB. DOROTHY ESTRADA, 
professora de Dret Internacional Públic de la IE Law School.
Lloc: Iŀlustre coŀlegi d’advocats de Barcelona (Barcelona).
29 de març de 2017, a les 18.00h.
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■■ Foro Mundial sobre las Violencias 
Urbanas y Educación para la Convivencia 
y la Paz

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau com a 
membre de AIPAZ, va participar en l’organitza-
ció del FORO MUNDIAL sobre “LAS VIOLENCIAS 
URBANAS Y EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ”, organitzat conjun-
tament amb els ajuntaments de Madrid, Barcelona y París.
Consulteu aquí la declaració final: 
http://foropaz2017.ciudadesiberoamericanas.com/programa/declaracion-
final/
Lloc: Espacio La Nave (Madrid).
19-21 d’abril de 2017.

■■ Estrena cortometraje “At the Syrian Border”

Presentació del documental “At the Syrian Border”, 
elaborat amb el suport de l’Ajuntament de Sant Cu-
gat del Vallès, i produït per Transforma Films, amb la 
coŀlaboració del Centre Delàs d’Estudis per la Pau i 
l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG). Un 
cop acabada la projecció, es va obrir un debat amb el 
director del curtmetratge, i membres del Centre De-
làs d’Estudis per la Pau i de l’ODG amb una reflexió al 
voltant de la qüestió dels refugiats. 
Lloc: Casal Torreblanca (Sant Cugat de Vallès).
5 d’abril de 2017.



28 MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017 DEL CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU

■■ Diàleg amb Colin Archer, Secretari 
General de l’International Peace Bureau 
durant 26 anys, “Estados militarizados. 
Actuemos desde la #JusticiaGlobal”

En el marc de l’edició 2017 de la campanya 
GDAMS, va tenir lloc un diàleg amb Colin Archer, 
que ha estat Secretari General del Internacional 
Peace Bureau durant 26 anys. Sota el nom “Estats militars. Actuem des de la 
#justiciaGlobal”, l’acte comptà amb les reflexions d’Archer sobre la despesa 
militar dels estats, la seva reducció i els objectius de desenvolupament que 
es podrien assolir redirigint aquesta despesa cap a altres àmbits. 
Aquest acte s’emmarcà dins de la campanya internacional GDAMS que es 
va celebrar del 18 al 28 d’abril, i que engloba accions cap a la reducció de la 
despesa militar. Els dies Globals de Acció sobre la Despesa Militar son part 
de la Campanya Global sobre la Despesa Militar (GCOMS), impulsada i coor-
dinada pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau. 
Lloc: Barcelona
25 d’abril de 2017, a les 19h.

■■ Cicle de xerrades “¿De què fugen les persones 
refugiades?”

El Centre Delàs va organitzar un cicle de conferències 
sota el títol “De què fugen els refugiats, quines res-
ponsabilitats tenim i què podem fer? Una visió crítica 
des de la cultura de pau”, impartides per membres 
i investigadors del Centre Delàs a diferents centres 
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culturals i educatius del conjunt del territori català. L’objectiu d’aquestes 
xerrades era traçar un discurs crític i rigorós sobre les causes (comerç d’ar-
mes, despesa militar, militarisme, estratègies militars) dels desplaçaments 
forçats de les refugiades provinents de la regió mediterrània i les nostres 
responsabilitats des d’una cultura de pau. Aquesta iniciativa, iniciada en 
2016, s’ha estès durant tot l’any 2017. 

■■ 28 de gener de 2017. Sant Cugat del Vallès: “De què fugen les persones 
refugiades?”. Co-organitzador: Casal de Joves La Xesca. Ponent: Ainhoa 
Ruiz.
■■ 7 de febrer de 2017. Girona: “Guerres de frontera. Quina relació hi ha 
entre els refugiats i el negoci de les armes espanyol? Qui n’és el res-
ponsable? Què podem fer com a pacifistes?”. Co-organitzador: Justícia 
i Pau Girona. Ponent: Jordi Calvo.
■■ 2 de març de 2017. Sant Cugat del Vallès: “De què fugen els refugiats, 
quines responsabilitats tenim i què podem fer? Una visió crítica des de 
la cultura de pau”. Co-organitzador: Cal Temerari. Ponent: Jordi Calvo.
■■ 24 de març de 2017. Sant Cugat del Vallès: “De què fugen els refugiats, 
quines responsabilitats tenim i què podem fer? Una visió crítica des 
de la cultura de pau”. Co-organitzador: Ateneu Santcugatenc. Ponent: 
Alejandro Pozo.
■■ 26 de març de 2017. Verdú: “De què fugen els refugiats? Quines respon-
sabilitats tenim? Què podem fer?”. Co-organitzadores: Verdú Solidari, 
Aj.Verdú. Ponent: Jordi Calvo.
■■ 25 de març de 2017. Parets: “De què fugen les persones refugiades?”. 
Co-organitzadores: Assemblea de Joves de Parets del Vallès. Ponent: 
Ainhoa Ruiz.
■■ 4 d’abril de 2017. La Floresta, Sant Cugat del Vallès: “De què fugen 
els refugiats?”. Co-organitzador: La Floresteca. Ponent: Blanca Camps-
Febrer.
■■ 5 d’abril de 2017. Sant Cugat del Vallès: Presentació curt documental 
“At the Syrian Border”. Co-organitzadors: ODG, Casal Torreblanca. Taula 
redona: amb Audrey Esnault.
■■ 6 d’abril de 2017. Barcelona: “Volem acollir, parlem de pau”. Organit-
zadors: Casal de Barri del Poblenou. Casa Nostra, Casa Vostra. Ponent: 
Pere Ortega.
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■■ 3 de maig de 2017. Sant Cugat del Vallès: xerrada sobre la relació entre 
la crisi de refugiats i el comerç d’armes. Co-organitzadors: IES Angeleta 
Ferrer. Ponent: Pere Ortega.

■■ 5 de maig de 2017. La Seu d’Urgell: “De què fugen els refugiats?”. Co-
organitzadors: Oficina Jove Alt Urgell. Ponent: Jordi Calvo.
■■ 6 de maig de 2017. Sort: “De què fugen els refugiats?”. Co-organitza-
dors: Oficina Jove Alt Urgell. Ponent: Jordi Calvo.
■■ 15 de maig 2017. Barcelona: “De què fugen els refugiats?” Co-organit-
zadors: Grup Eirene. Ponent: Pere Brunet.
■■ 19 de maig de 2017. Santa Margarida de Montbui: “De què fugen els 
refugiats?”. Co-organitzadors: Ateneu Cultural i recreatiu. Ponent: Pere 
Brunet.
■■ 20 de maig de 2017. Caldes d’Estrac: “De què fugen els refugiats?” en 
el marc de l’acte “No oblidem als refugiats” organitzat per la Plataforma 
Cívica de Caldes d’Estrac. Ponent: Tomás Gisbert.]
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■■ 27 de maig de 2017. Molins de Rei: “De què fugen els refugiats?”. Espai 
auto-gestionat Mallollis, amb la col·laboració de Molins Acull. Plaça de 
la Creu, 17. Ponent: Pere Ortega.
■■ 1 de juny de 2017. Lloret de Mar. “De què fugen els refugiats?”.Casa de 
la Cultura, sala polivalent. Co-organitza: Plataforma per la pau. Ponent: 
Pere Ortega. 
■■ 9 de juny 2017. Ripoll: “De què fugen les persones refugiades?”. Co-
organitzadors: Casal Popular La Metxa. Ponent: Ainhoa Ruiz.
■■ 7 de juny de 2017. Hospitalet de Llobregat: “De què fugen les persones 
refugiades?”. Co-organitzadors: Espai de la Ciutadania. Ponent: Pere 
Brunet.
■■ 11 de desembre de 2017. Barcelona: De què fugen les persones refugia-
des?”. Co-organitzadors: Ateneu La Torna. Ponents: Teresa de Fortuny 
i Xavier Bohigas. 
■■ 14 de desembre de 2017. Barcelona: “De què fugen les persones refu-
giades?”. Co-organitzadors: Ateneu La Base. Ponent: Eduardo Salvador. 

■■ Taula Rodona “Radiografia de les armes 
nuclears: Quines amenaces es presenten 
en l’era Trump i l’escalada de tensions 
al Nord-Est asiàtic? Quines són les 
possibilitats de prohibició?

Visita del Peace Boat que, emprès per Hiba-
kusha, supervivents de la bomba atòmica d’Hi-
roshima i Nagasaki, viatja per diferents ciutats del món per donar el seu 
testimoni i demanar l’abolició de les armes nuclears a les institucions po-
lítiques.
En el marc de la visita dels Hibakusha, el Centre Delàs d’Estudis per la Pau i 
el Peace Boat organitzaren una Taula Rodona a València per parlar sobre 
armes nuclears, defensa i militarisme, que comptarà amb la participació de: 
Arcadi Oliveres, destacat activista per la pau i president de la Universitat 
Internacional de la Pau; Jordi Calvo, investigador i coordinador del Centre 
Delàs d’Estudis per la Pau; Toshiko Tanaka, Hibakusha, supervivent de la 
bomba atòmica d’Hiroshima.
Lloc: València
15 de maig de 2017.



32 MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017 DEL CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU

■■ Cineforum pel Día Mundial de les persones refu-
giades

En el marc de la celebració del Dia Mundial de les 
persones refugiades, ACCEM, l’Observatori del Deute 
en la Globalització (ODG), Barcelona Ciutat Refugi i el 
Centre Delàs d’Estudis per la Pau han organitzat un 
Cinefòrum en Barcelona, per a reflexionar sobre les 
causes dels desplaçaments forçats i la necessitat de 
garantir vies segures i el dret al refugi. Baix el nom 
”¿De què fugen els refugiats, què responsabilitats 
tenim i què podem fer? Una visió crítica des de la cultura de la pau”, el cine-
fòrum comptarà amb l’estrena del curtmetratge “At the Syrian Border” i les 
projeccions dels curtmetratges “Penélope”, “¨Nana” i “El Regreso”. Després 
del visionat dels curts es va realitzar un coŀloqui-debat amb la participació 
del director i alguns actors de “At the Syrian Border”, una investigadora del 
Centre Delàs d’Estudis per la Pau i una tècnica d’acollida d’Accem. 
Lloc: Museu Marítim de Barcelona. 
19 de juny de 2017, a les 18:30h.

■■ Debat sobre l’impacte del Canvi Climàtic 
en la conflictivitat mundial i RRII

Amb motiu de la publicació del llibre “Cambio 
climático S.A. Cómo el poder [corporativo y mi-
litar] está modelando un mundo de privilegios 
y desposeídos frente la crisis climática”, es va 
organitzar el debat “L’impacte del Canvi Cli-
màtic en la conflictivitat mundial i les Relacions Internacionals. Generarà 
el canvi climàtic més guerres? Quina resposta s’està donant als reptes a la 
seguretat que suposa el canvi climàtic?” amb la presència de l’autor Nick 
Buxton (investigador del Transnational Institute), Tica Font (Directora de 
l’Institut Català de la Pau, ICIP) i Aida Vila (assessora política de Greenpe-
ace Espanya i professora de Blanquerna). L’acte va estar moderat per Jor-
di Calvo, coordinador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau i Coordinador 
del Màster en Estudis de Pau i Conflictes. Més informació sobre el llibre en 
aquest Dossier.
Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals 
Blanquerna.
15 de juny de 2017, a les 19h.
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■■ Cicle de Conferències “Desenmascarant el 
negoci de la guerra. Qui es beneficia dels 
conflictes armats?”

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau ha realitzat en-
guany un cicle de conferències-debat sobre el nego-
ci de la guerra i les armes, per entendre millor quin 
paper juguen la industria armamentística i el comerç 
d’armes en l’existència de les guerres. Sota el títol 
“Desenmascarant el negoci de la guerra. Qui es 
beneficia dels conflictes armats? Un anàlisi crític 
del cicle econòmic militar des de la cultura de pau”, l’objectiu d’aquestes 
xerrades es traçar un discurs crític i rigorós sobre el cicle econòmic militar 
i l’entramat del negoci de la guerra i a la vegada generar reflexions i de-
bat amb els participants per entendre les responsabilitats de les empreses 
d’armes i dels governs en els conflictes internacionals i les vulneracions de 
drets humans. 
L’activitat, pretenia generar debat crític en diferents espais de diferents mu-
nicipis catalans, i estava finançada per la Diputació de Barcelona. 

Conferències:

■■ 29 de novembre de 2017. Sabadell: “Desenmascarant el negoci de la 
guerra. Qui es beneficia dels conflictes armats? Un anàlisi crític del cicle 
econòmic militar des de la cultura de pau”. Co-organitzador: La lliga dels 
Drets dels Pobles. Ponent: Pere Brunet.
■■ 26 de novembre de 2017. Ripollet: “Desenmascarant el negoci de la 
guerra. Qui es beneficia dels conflictes armats? Un anàlisi crític del cicle 
econòmic militar des de la cultura de pau”. Co-organitzadors: Ajunta-
ment de Ripollet i Col·lectiu l’Aresta. Ponent: Pere Brunet.
■■ 02 de novembre de 2017. Terrassa: “Desenmascarant el negoci de la 
guerra. Qui es beneficia dels conflictes armats? Un anàlisi crític del cicle 
econòmic militar des de la cultura de pau”. Co-organitzador: Justícia i 
Pau Terrassa. Ponent: Pere Brunet.
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■■ 09 de novembre de 2017. Rubí: “Desenmascarant el negoci de la guerra. 
Qui es beneficia dels conflictes armats? Un anàlisi crític del cicle econò-
mic militar des de la cultura de pau”. Ponent: Blanca Camps Ferrer. 

■■ Xerrada “Defensa, fronteres i la societat que 
volem”

El dijous 18 de maig a les 19:30 hores, tindrà lloc la 
xerrada “Defensa, fronteres i la societat que volem” 
a càrrec de Pere Ortega, president del Centre Delàs 
d’Estudis per la Pau. L’Auditori de la Masia Can Cortés 
a Palau Solità i Plegamans acollirà la xerrada que vol 
reflexionar i debatre sobre una proposta de seguretat 
i defensa des de la cultura de pau.
Lloc: Auditori de la Masia Can Cortés a Palau Solità  
i Plegamans.
18 de maig de 2017, a les 19.30 h.

Ponències de les investigadores del Centre Delàs en altres 
conferències de la societat civil

En total, al llarg del 2017, les membres investigadores del Centre Delàs han 
participat de 27 conferències i xerrades sobre pau i desarmament, orga-
nitzades per altres organitzacions de la societat civil.

■■ Xerrada-Taller sobre Refugiats a l’IES Arnau Cadell (31 de gener de 2017) 
per Ainhoa Ruiz. 
■■ Verdú amb els refugiats (26 de març de 2017), per Jordi Calvo en Actes en 
benefici de Proactiva Open Arms.
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■■ Objecció fiscal a la despesa militar (1 d’abril de 2017), per Xema Moya a 
la Sala de plens de l’Ajuntament del Bruc.
■■ Taller “La industria armamentística y banca armada, el negocio de la 
muerte” (20 d’abril de 2017) per Ainhoa Ruiz a Gernika en el marc de la 
Ongi Etorri Gernika.
■■ Jornada: “De la problemàtica a la estratègia d’acció” (21 d’abril de 2017) 
per Pere Ortega al Seminari Internacional Drets Humans i noves formes 
de mercenarisme: Violacions, límits i oportunitats de l’ordre jurídic inter-
nacional, en en Palau Macaya, Barcelona. 
■■ Taula Rodona “Seguretat Humana, empreses militars i de seguretat 
privades (EMSP) i violacions dels Drets Humans” (21 d’abril de 2017) 
per Blanca Camps-Ferrer al Seminari Internacional Drets Humans i noves 
formes de mercenarisme: Violacions, límits i oportunitats de l’ordre jurídic 
internacional, en Palau Macaya, Barcelona. 
■■ Xerrada “La guerra empieza aquí” (26 i 27 d’abril de 2017) per Pere Ortega 
a Sede de SETEM Hego Haizea a Vitoria-Gasteiz, i a Gazteszena (respec-
tivament).
■■ Xerrada: “Objecció fiscal a la despesa militar  I desarma els teus impos-
tos” (5 de maig de 2017) per Teresa Fortuny i Xavier Bohigas i co-organitzat 
amb Guifamunt i l’Associació de Veins i Veines del Carmel. 
■■ Taula Rodona “Trenquem el cercle de les desigualtats. Tu transformes!” 
(10 de maig de 2017) per Jordi Calvo en el marc de la campanya Banca 
Armada sota el títol “Com el sistema financer alimenta la indústria arma-
mentista” a l’Antiga Audiència de Tarragona per la presentació de la Festa 
del Comerç Just a Tarragona.
■■ “Desarma els teus impostos. Fes Objecció Fiscal” (11 de maig de 2017) a 
càrrec de Maria de Lluc Begur a l’Ateneu Municipal de Rubí.
■■ Conferencia “Banca Armada vs. Banca Ètica” (20 de maig de 2017) per 
Jordi Calvo en el marc de les Jornades de Debat sobre Finances Ètiques, 
altra economia és possible, al Saló d’Actes del Museu d’Almeria.
■■ Xerrada “El comerç de les armes al món” (20 de maig de 2017) a càrrec 
de Tomàs Gisbert en el marc de la Jornada “No oblidem els refugiats!”, a 
la “La Fabriqueta”.
■■ Taller de formació sobre Seguretat Ciutadana, La seguretat un bé comú? 
(27 de maig de 2017) a càrrec de Pere Ortega, en Pati Llimona de Barcelona.
■■ Ponència “Els Objectius de Desenvolupament Sostenible i el paper dels 
ciutadans i ciutadanes” (14 de juny de 2017) per Jordi Calvo a la Jornada 
“Agenda 2030, una agenda de tots i totes”, Castelló.
■■ Debat “L’impacte del Canvi Climàtic en la conflictivitat mundial i les 
Relacions Internacionals” (15 de juny de 2017) per Jordi Calvo, Barcelona.
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■■ “Militarismo, gastos militares, deuda armamentista española, y alter-
nativas pacifistas” (16 de juny de 2017) per Pere Ortega a Gijón. 
■■ Col·loqui “Murs, conflictes de frontera i l’Europa fortalesa” i projecció 
del documental “Murs” (16 de juny de 2017) per Pere Brunet a Sant Cugat 
del Vallès.

■■ Taller “Desarmament i Noviolència” (22 de juny de 2017) per Pere Ortega 
dins les Jornades Empremtes de Futur a l’espai calàbria, Barcelona. 
■■ Taula Rodona-Xerrada: “Administració pública i banca. El camí cap 
a unes finances ètiques” (22 d’octubre de 2017) en el marc de la Fira 
d’Economia Solidària de Catalunya a la Fabra i Coats. Participació amb 
ponència de Jordi Calvo. 
■■ El negoci de la guerra i el seu finançament (26 d’octubre de 2017), per 
Pere Ortega, dins del “IV Cicle Cercant Alternatives. Rere el negoci de la 
Banca. Destapem les ombres de les grans empreses financeres i cerquem 
alternatives” a la Vaqueria de l’SCI. Acte organitzat pel Servei Civil Inter-
nacional. 
■■ Xerrada-debat: “A qui beneficia la crisis de refugiats. El paper de la in-
dústria de defensa” per Teresa Fortuny i Xavier Bohigas al Casal Orlandai, 
Barcelona el 9 de novembre de 2017. 
■■ Xerrada “Sobirania: Indústria i comerç d’armes. Quines responsabilitats 
tenim? Què podem fer?”. (20 de novembre de 2017) per Nora Miralles i 
la participació del Grup de Cultura de pau de Rocaguinarda al Casal Mas 
Guinardó. 
■■ Ara és el moment: Banca Ètica! (21 de novembre de 2017) per Audrey 
Esnault al Bar Mos Art.
■■ Premi MacBride per la Pau (24 de novembre de 2017), per Jordi Calvo com 
a vicepresident de l’International Peace Bureau.
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■■ Perspectivas antimilitaristas y desobediencia (30 
de novembre de 2017), per Nora Miralles amb “antimi-
litarismo feminista” i Edgard Vega presentant l’informe 
“Armes europees que alimenten conflictes. Conflictes 
dels quals fugen els refugiats” a Donostia. Organitzat 
per Kakitzat i el moviment antimilitarista de Donostia.

■■ Xerrada defensa i immigració (2 de desembre de 2017), per Pere Brunet 
a Sant Feliu. 
■■ Desarmem les polítiques financeres (14 de desembre de 2017), per Au-
drey Esnault i Jordi Calvo al Pati Llimona. 
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6. CURSOS I FORMACIÓ

■■ El dissabte 8 de juliol es va celebrar 
l’Assemblea Anual i el seminari intern de 
debat estratègic del Centre Delàs 2017

Dissabte 8 de juliol a les 10 hores, es va realit-
zar l’Assemblea Ordinària Anual 2017 del Cen-
tre Delàs d’Estudis per la Pau i un seminari de 
reflexió estratègica sobre el present i futur de 
la organització, a la sede de Lafede.cat, a Barcelona.

■■ Curs “Activisme i voluntariat per la 
transformació social 2017-18”

Els mesos de desembre de 2017, i de gener i 
febrer de 2018, el Centre Delàs d’Estudis per la 
Pau i SETEM País Valencià organitzaren de nou 
el Curs d’Activisme per la Transformació Social. 

El curs va constar de tres blocs 
temàtics repartits en tres caps de 
setmana: el primer bloc, realitzat al 
2017, va constar d’una introducció 
al voluntariat, activisme i la coope-
ració per al desenvolupament, des 
d’un punt de vista coherent i crític.

La sessió inaugural va tenir lloc el 27 d’octubre de 2017.
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■■ Seminari Intern d’Autoformació: “Com millorar les capacitats de reçer-
ca per la pau en l’àmbit del cicle economic militar”

■■ Seminari “Com investigar el terrorisme des de l’àmbit de pau”. Im-
partit per José Luis Gordillo, Alejandro Pozo, i Pere Ortega a l’Espai 
d’entitats Erasme de Janer el 7 de març de 2017. 
■■ Seminari “Com investigar el cicle armamentista amb la perspectiva 
de gènere” impartit per Nora Miralles el 7 de març de 2017 a l’Espai 
d’entitats Erasme de Janer el 4 de desembre de 2017. 
■■ Seminari “Metodologies i eines per a la investigació sobre comerç 
d’armes i seguretat” impartit per Tica Font a l’Espai d’entitats Erasme 
de Janer el 4 de desembre de 2017. 

■■ Formació per activistes dins la campanya de Banca Armada: “Quins 
són els vincles entre les principals entitats financeres i el negoci de la 
guerra” a la seu de LaFede el 15 de novembre de 2017. 
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7. JORNADES ANUALS

Durant el 2017, el Centre Delàs ha organitzat dues jornades anuals dedica-
des, en primer lloc, al comerç d’armes i la seva relació amb les fronteres i els 
fluxos migratoris, i en segon lloc, a la introducció de les finances ètiques a 
les institucions públiques. En el marc de les jornades de “Comerç d’armes i 
fluxos migratoris. El negoci de les fronteres.”, s’ha celebrat l’entrega de pre-
mi Seán Macbride, que guardona a entitats i persones que treballen en la 
recerca del desarmament, la construcció de la Pau i el foment dels Drets 
Humans al mon.

Jornades 2017: el negoci del comerç d’armes  
i les refugiades

El 23 de novembre a partir de les 17 hores i fins les 21 
hores, el Palau de la Virreina (La Rambla, 99) va acollir 
sota el nom de “Comerç d’armes i fluxos migratoris. El 
negoci de les fronteres” aquest esdeveniment. 

Enguany, el debat ha girat al voltant de la relació en-
tre les exportacions i comerç d’armes, i especialment 
d’armes fabricades en la Unió Europea, i els més de 
20 milions de refugiats que han hagut d’abandonar el seu país per la vi-
olència armada. A través d’investigadors europeus i nord-americans -les 
principals regions productores d’armament- van abordar de manera crítica i 
rigorosa les responsabilitats dels països del Nord front aquest èxode massiu 
de persones, especialment, en la regió mediterrània des d’un enfocament 
de drets i de cultura de pau. 
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Les jornades van constar de dos taules: “Guerra a les fronteres. La relació 
entre comerç d’armes i refugiades”, on es van abordar quina és la situa-
ció en les fronteres, des d’una perspectiva global, i “Nous paradigmes de 
seguretat, defensa i fronteres a Europa”, on es va analitzar la resposta 
fortament militarista dels països productors d’armament a aquesta crisi de 
refugiats. 

Podeu consultar el programa de les Jornades anuals del 2017 aquí:
http://www.centredelas.org/images/Conferencies_i_xerrades/Targeto_
Jornades_Delas_2017.jpg

Ressò de les Jornades a les xarxes socials i mitjans de comunicació

Xarxes Socials
■■ Facebook: abast de 1100 persones; 125 assistents 
■■ Twitter: 157.994 impressions, 755 interaccions indirectes (suma de ret-
weets i likes).

Articles i mencions
■■ “Susan George: “L’únic pressupost que veiem que no es redueix és el de 
defensa” (23/11/2017) Público. 
■■ “Susan George: “La socialdemocracia se ha entregado por completo al 
neoliberalismo” (23/11/2017) La Marea.com. 
■■ “Comercio de armas y flujos migratorios: el negocio de las fronteras” 
(23/11/2017-Evento). TNI.org.
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Barcelona acull el “4 days for peace”, quatre 
dies de construcció de pau

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau, i l’International 
Peace Bureau (IPB), van organitzar l’esdeveniment “4 
days for peace” del 23 al 26 de novembre a Barcelona. 
A més de les Jornades anuals, la principal activitat de 
l’esdeveniment va ser l’entrega del Premi MacBride 
per la Pau, en una cerimònia que va tenir lloc el 24 
de novembre al Saló de Cròniques de l’Ajuntament de 
Barcelona.

El Centre Delàs va adquirir el compromís d’organitzar, com a oficina a Cata-
lunya i a l’Estat Espanyol de l’International Peace Bureau (IPB), l’edició 2017 
del Premi Séan MacBride, que premia entitats i persones que treballen en 
la recerca del desarmament, la construcció de la Pau i el foment dels Drets 
Humans al món. 

Aquest any, el premi s’ha atorgat al lingüista i pensador Noam Chomsky, al 
polític pacifista britànic Jeremy Corbyn i a la iniciativa ciutadana contra 
la base militar nord-americana de Henoko, en Okinawa (Japó). L’acte va 
comptar amb la presència de dos representants de la iniciativa contra les 
bases militars.

La concessió d’aquest important guardó va reforçar el pes del Centre Delàs 
com a entitat dins l’IPB, així com el posicionament de Barcelona i de Cata-
lunya, en el compromís amb la construcció d’unes relacions internacionals 
basades en la pau, i en la promoció d’una gestió no violenta dels conflictes 
que s’obren en les nostres societats. 
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El “4 days for peace” va ser, també, el marc de les reunions de la Junta i del 
Consell internacional del International Peace Bureau, que es va dur a terme 
a les instaŀlacions del Seminari Martí Codolar, els dies 25 i 26 de novembre. 
El dissabte 24, per altra banda, es va organitzar una sessió especial de for-
mació de la Campanya Global per la Reducció de la Despesa Militar (GCOMS).

Ressó del “4 days for Peace” a les xarxes socials i mitjans de comunicació

Xarxes Socials
■■ Facebook: abast a 3768 persones 
■■ Twitter: impressions-25789 , 367 interaccions indirectes (suma de ret-
weets i likes)

Articles i mencions
■■ “El Centre Delàs organitza quatre dies per promoure la construcció de 
pau a Barcelona” (9/11/17) Xarxa.org.
■■ “Barcelona será capital mundial de la construcción de paz durante cua-
tro días” (23/11/2017) La Vanguardia.
■■ “No necesitamos bases militares en Okinawa” (25/11/17) El Salto Diario.
com 
■■ “Contra las bases de Okinawa” (07/12/2017) El Diario.es (“Adiós a las 
armas”, Blog del Centre Delàs d’estudis per la Pau).

Jornades “Desarmem les polítiques financeres. 
Com introduir les finances ètiques en les 
nostres institucions?”

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau i SETEM Catalu-
nya van organitzar el 14 de desembre les jornades 
“Desarmem les polítiques financeres. Com introduir 
les finances ètiques en les nostres institucions?”, a 
Barcelona i que comptaren amb reconeguts ponents 
experts en les finances ètiques i la banca armada, així 
com, amb responsables polítics de les àrees d’eco-
nomia de diferents administracions, per reflexionar sobre la coherència de 
polítiques i viabilitat de la introducció i consolidació de les finances ètiques 
en les administracions públiques. 
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L’acte, emmarcat en la campanya Banca Arma-
da, va constar de dues taules. En primer lloc, la 
taula “Pot l’administració pasar de la banca 
armada a la banca ètica? Reptes i obstacles 
a la consolidació de les finances ètiques”, on 
es va abordar la problemàtica de la banca ar-
mada i els reptes de les finances ètiques, així 
com els obstacles de caràcter jurídic i tècnic en quant a la financiació de les 
administracions públiques municipals i supramunicipals. 

La segona taula, “Què s’està fent per a tenir polítiques coherents amb 
la pau i la justícia global? Compromisos i limitacions dels municipis per 
avançar cap a les finances ètiques”, va comptar amb la presència de di-
ferents representants polítics, que van debatre i van fer recomanacions a 
escala municipal per millorar la coherència de polítiques en l’àmbit financer 
en clau de cultura de pau. 

Dia i hora: Dijous 14 de desembre de 2017 a les 17:30 hores
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona (Sala Maria Aurèlia Capmany), C. Regomir, 3 
(Barcelona)
Organitzaven: Centre Delàs d’Estudis per la Pau y SETEM Catalunya
Amb el suport: Ajuntament de Barcelona

Ressò de les Jornades a les xarxes socials i mitjans de comunicació

Xarxes socials 
■■ Facebook: abast de 23.500 persones i assistència de 138 persones ; 
■■ Twitter:74.456 impressions i 504 interaccions directes (Suma de ret-
weets i likes). 

Articles i mencions
■■ Jornades de Banca Armada: Desarmem les politiques financeres 
(16/11/2017) pàgina web de Setem.
■■ “Jornadas “Desarmemos las políticas financieras”: 14 de diciembre en 
Barcelona” (17/11/17) insumissia.org
■■ “Jornada sobre la introducció de les finances ètiques en les institucions” 
(22/11/17) Xarxa.net. 
■■ “Jornada “Desarmem les polítiques finançeres”. Per unes finançes éti-
ques de les institucions” (28/11/2017) Itacat.info.
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■■ Aparició a l’agenda inclusiva de l’Ajuntament de Barcelona i a l’Agenda 
de la Generalitat de Catalunya (01/12/2017)
■■ “El Centro Delàs y SETEM Catalunya organizan en diciembre las Jorna-
das “Desarmemos las políticas financieras” (1/12/2017) africando.org
■■ “Potencialitats i límits de la banca ètica a les institucions: tema princi-
pal de les jornades ‘Desarmem les polítiques financeres’” (5/12/2017) 
Llibertat.cat
■■ “Hacia unas finanzas públicas éticas” (14/12/2017) eldiario.es
■■ “Jornades Desarmem les Polítiques Financeres” (14-12-2017) a l’agenda 
del diari Social.cat 
■■ “Jornades Desarmem les Polítiques Financeres a l’agenda” (14/12/2017) 
Xarxanet.org
■■  “Jornada ¿ Cómo pasamos de la Banca armada a la Banca ética en las 
administraciones? “ (17/12/2017) Economia Solidaria 
■■ Jornades Desarmem les Polítiques Financeres(17/12/2017) La Vanguar-
dia, Agenda en els apartats de Conferencia / Política. 
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8. CAMPANYES

NO EU MONEY FOR THE ARMS INDUSTRY

El Centre Delàs participa activament en la 
principal campanya de la Xarxa Europea 
Contra el Comerç d’Armes (ENAAT en les 
seves sigles en anglès), que té l’objectiu de 
mobilitzar l’opinió pública europea i incidir en 
els i les representants a l’Europarlament, per 
impedir el desplegament de la inversió de 3,5 

mil milions d’euros en projectes europeus de recerca en defensa que serà 
implementada entre 2021 i 2027. La voluntat de la campanya, el contingut 
de la qual es pot consultar en aquest enllaç, pretén visibilitzar la voluntat 
majoritària de la població europea de promoure la pau i no alimentar con-
flictes armats.

Participació del Centre Delàs

■■ Col·laboració en la construcció de l’eina d’informació online per analitzar 
el Fons de Defensa Europeu. 
■■ Participació en la redacció de la carta oberta als ministres de Finances 
de la UE sobre l’extensió de l’EFSI i els criteris de préstec BEI.
■■ (31-2 / 3-4 / 2017) Participació dels membres del Centre Delàs a la 
reunió anual de l’ENAAT a Roma. 
■■ (6/12/2017): Participació dels membres i investigadors del Centre Delàs 
en una trobada sobre exportacions d’armes al Parlament Europeu.
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Difusió i ressò als mitjans de comunicació

■■ (11/04/2017).Notícia: “El Centro Delàs participa en el encuentro anual 
del ENAAT 2017”. Web Centre Delàs.
■■ (15/04/2017) Notícia: “Grupos de paz toman medidas para evitar que el 
dinero público de la UE vaya destinado a la investigación militar”. Web 
Centre Delàs.
■■ (23/05/2017) Notícia: “ENAAT y grupos de finanzas éticas envían una 
carta abierta a los Ministros de Finanzas de la UE sobre la extensión de 
EFSI y los criterios de préstamo del BEI”. Web Banca Armada.
■■ (7/06/2017) Notícia: “Entidades por la Paz denuncian una nueva inicia-
tiva de la Comisión Europea que favorecerá a la industria de las armas 
y contribuirá a la escalada militar global” .
■■ (5/12/2017).Notícia: “Miembros del Centre Delàs participan en un en-
cuentro del ENAAT sobre exportaciones de armas en el Parlamento 
Europeo”. Web Centre Delàs.
■■ (13/12/2017) Nota de prensa: “Nueva herramienta de información crítica 
online del ENAAT sobre el Fondo Europeo de Defensa”. 

BANCA ARMADA

Aquesta continua essent una de les principals cam-
panyes que duu a terme el Centre Delàs, juntament 
amb SETEM, RETS, Justícia i Pau i l’Observatori 
del Deute en la Globalització (ODG), que promouen 
aquesta iniciativa de sensibilització i denúncia de les 
entitats financeres que participen en indústries mili-
tars, mitjançant l’exigència d’un veritable respecte pels 

drets humans i el medi ambient. Enguany, a més, la campanya ha obtingut 
el guardó que el Memorial de Pau Josep i Liesel Vidal, de Reus, entrega a 
les entitats i accions de construcció de pau cada any.

L’objectiu de la campanya és informar i sensibilitzar la societat per a que 
exigeixi a les entitats financeres espanyoles que canviïn les seves polítiques 
i finalitzin tota relació amb les empreses socialment irresponsables. És així 
com les accions de les campanyes BBVA sin armas, Banco Santander sin ar-
mas i Caixabank sin armas es centren en la realització d’intervencions en les 
Juntes Generals d’Accionistes per instar a les entitats financeres a modificar 
la seva política d’inversió i finançament militar.
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Participació del Centre Delàs

Participacions i intervencions en les juntes d’accionistes 

■■ Participació en Junta d’Accionistes BBVA de membres de Campaña 
Banca Armada, con la fi d’explicar davant els accionistes i els mitjans 
de comunicació algunes de les conseqüències que tenen les inversions 
d’aquestes entitats en la indústria d’armament per poder sensibilitzar 
a la societat de la controvèrsia ètica que impliquen les les seves polí-
tiques. Bilbao 17 de març de 2017.
■■ Participació en la Junta General d’Accionistes de CaixaBank, el passat 
6 d’abril de 2017 a Barcelona, de membres de la Campanya de Banca 
Armada para visibilizar el desacord d’alguns accionistes, que han cedit 
les seves accions per mostrar rebuig a les inversions en empreses ar-
mamentístiques d’aquest banc, i donant veu a intervencions a activistes 
per mostrar el seu desacord amb aquest fet.
■■ Participació en la Junta General d’Accionistes de Bankia, el passat 
24 de març de 2017, d’activistes de la campanya Banca Armada per 
visibilizar el desacord d’alguns dels accionistes que aquest banc faci 
inversions en armes i empreses d’armament. Els accionistes han cedit 

les seves accions i veu per facilitar la intervenció.
■■ Participació en la Junta General d’Accionistes del Banc Santander. 
La Campanya Banca Armada -integrada actualment pel Centre Delàs 
d’Estudis per la Pau, SETEM, Justícia i Pau, ODG, Col·lectiu Rets, AA-*MOC 
i Fets- ha participat un any més en la Junta General d’Accionistes de 
Banc Santander, celebrada divendres passat 7 d’abril de 2017 a Santan-
der. La delegació de 203.693 accions cedides per accionistes de Banc 
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Santander que no estan d’acord amb les polítiques d’inversions en em-
preses d’armes per part del seu banc, ha donat veu als activistes de la 
campanya en la junta.

■■ Participació en la Junta General d’Accionistes de Banc Sabadell. 
La Campanya Banca Armada -integrada actualment pel Centre Delàs 
d’Estudis per la Pau, SETEM, Justícia i Pau, ODG, Col·lectiu Rets, AA-*MOC i 
Fets- ha participat un any més en la Junta General d’Accionistes del Banc 
Sabadell, que va tenir lloc dijous passat 30 de març a Sabadell. Accionis-
tes que no estan d’acord amb les polítiques d’inversions en empreses 
d’armes per part del seu banc, han delegat més d’un milió d’accions a 
la Campanya Banca Armada per donar-li veu en la Junta d’Accionistes.

Altres

■■ (10/5/2017): organització de la Taula rodona “Trenquem el cercle de les 
desigualtats. Tu transformes!”, en el marc de de la campanya Banca 
Armada sota el títol “Com el sistema financer alimenta la indústria ar-
mamentista” a l’Antiga Audiència de Tarragona per la presentació de la 
Festa del Comerç Just a Tarragona, i amb ponència de Jordi Calvo.
■■ (13/5/2017) Ruta guiada pels horrors del Comerç Internacional, celebrat 
en el marc de l’acte “La Revolución de los bolsillos” a Barcelona. 
■■ (20/5/2017): organització de la Conferencia “Banca Armada vs. Banca 
Ètica”, amb ponència de Jordi Calvo, en el marc de les “Jornades de Debat 
sobre Finances Ètiques, altra economia és possible”, al Saló d’Actes del 
Museu d’Almeria.
■■ (6/10/2017) Acte d’entrega dels premis del Memorial per la pau Josep 
i Liesel Vidal, a Reus. 
■■ (15/11/2017): Formació per a activistes de la Campanya Banca Armada -  
Barcelona 15 de noviembre de 2017.
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■■ (21/11/2017): organització de la xerrada “Ara és el moment: Banca Èti-
ca!”, amb ponència d’Audrey Esnault, al bar Mos Art. 
■■ (14/12/2017): Organització de la xerrada “Desarmem les polítiques fin-
canceres”, amb ponències d’Audrey Esnault i Jordi Calvo al Pati Llimona. 

Ressó als mitjans de comunicació
■■ (16/3/2017) Notícies: “La Campaña Banca Armada en la Junta de accio-
nistas del BBVA 2017”. El viernes 17 de marzo miembros de la Campaña 
Banca Armada participarán en la junta anual de accionistas del BBVA, 
el banco español que más financia la industria militar. .
■■ (24/03/2017) Nota de Prensa: Campaña Banca Armada en la Junta de 
accionistas de Bankia 2017.
■■ (30/03/2017) Nota de Prensa: La Campaña Banca Armada en la junta 
de accionistas de Banc Sabadell.
■■ (6-7/4/2017) Nota de Prensa: La Campaña Banca Armada en la Junta de 
accionistas de CaixaBank y Banco Santander 2017.
■■ (8/5/2017) Notícies: “Disponible la nueva base de datos sobre Banca 
Armada” . 
■■ (16/5/2017).Notícies: “Participación de la Campaña Banca Armada en la 
acción principal de la “Revolució de les Butxaques””. 
■■ (23/5/2017)Notícies: “ENAAT y grupos de finanzas éticas envían una 
carta abierta a los Ministros de Finanzas de la UE sobre la extensión 
de EFSI y los criterios de préstamo del BEI”. .
■■ (23/5/2017) Notícies: “Día de acción global contra la financiación de 
empresas productoras de municiones de racimo” .
■■ (4/9/2017) Notícies: “La campaña Banca Armada recibe el 33º Memorial 
para la Paz Josep i Liesel Vidal 2017”. 
■■ (8/10/2017) Notícies: “Campaña contra la #FestaMajorArmada en Man-
resa”. 

OBJECCIÓ FISCAL A LA DESPESA MILITAR

Aquesta campanya és duta a terme, sobretot, pels 
companys del SIOF. La objecció fiscal a la despesa 
militar és una forma pràctica de mostrar el nostre 
rebuig a la despesa militar que hauria de ser desti-
nada a inversió social. L’objecció fiscal opta pel de-
sarmament, per la resolució pacífica de conflictes i 
té com a finalitat última aconseguir un món sense 
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guerres on no tingui sentit l’existència de l’exèrcit. Podeu consultar la pàgina 
web del SIOF aquí.

Participació del Centre Delàs

■■ (4/3/2017) Organització de la Xerrada “El perquè de l’objecció fiscal a 
la despesa militar”. 
■■ (1/4/2017) Intervenció de Txema Moya a la sala de plecs de l’Ajuntament 
del Bruc.
■■ (5/5/2017) co-organització juntament amb Guifamunt i l’Associació de 
Veïns i Veïnes del Carmel, de la xerrada “Objecció fiscal a la despesa 
militar  I desarma els teus impostos”. 
■■ (11/5/2017) organització de la xerrada “Desarma els teus impostos. Fes 
Objecció Fiscal” a l’Ateneu Municipal de Rubí.

Ressó als mitjans de comunicació

■■ (26/04/2017): Menció al Centre Delàs i a Pere Ortega a la Radio Online 
Hala Bedi. 
■■ Menció en el marc de la xerrada sobre l’objecció fiscal en el marc de la 
xerrada “La guerra empieza aquí” a la publicació digital Kaos en la red. 
■■ (08/05/2017): Menció al Centre Delàs i a la Campanya “d’Objecció Fiscal” 
a la web de l’Entitat “Rubí solidari”. 
■■ (10/05/2017): Menció a la campanya “d’Objecció Fiscal” i al Centre Delàs 
a la secció d’Economia de la TV Rubí. 
■■ (12/05/2017): Menció al Centre Delàs i a la Campanya “d’Objecció Fiscal” 
a la secció d’Economia de la TV Rubí. 
■■ (16/05/2017): Menció a la Campanya “d’Objecció fiscal” a l’Agenda del 
diari digital Cugat.cat.

DESMILITARITZEM L’EDUCACIÓ 

El Centre Delàs continua apostant de forma activa 
per aquesta campanya, que compta amb el suport de 
més de 40 entitats vinculades al foment de la pau 
i l’educació, i en la qual es denuncia la presència de 
l’exèrcit en fires i salons d’educació, mitjançant reco-
llides de signatures, difusió a través de les xarxes so-
cials i accions concretes sobre el terreny. Enguany, 
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la campanya va irrompre de nou al Saló de l’Ensenyament de Barcelo-
na i es va realitzar, per primera vegada, una acció similar a la Fira Ex-
pojove de València, promoguda també per membres del Centre Delàs. 
A banda de les accions puntuals, Desmilitaritzem l’educació treballa per 
formar una xarxa de centres educatius lliures d’armes en què es promogui 
la cultura de pau.

Participació del Centre Delàs

■■ Participació activa dels membres i investigadors del Centre Delàs en les 
manifestacions i concentracions en contra de la presència de l’exèrcit, 
juntament amb altres organitzacions antimilitaristes i pacifistes, du-
rant la celebració del Saló de l’Ensenyament i l’ExpoJove a Barcelona i 
València, respectivament. 

Ressó als mitjans de comunicació 

■■ (07/01/2017): Menció a la Campanya “Desmilitaritzem l’educació” als 
Informatius de BTV 
■■ (19/01/2017): Menció a la Campanya “Desmilitaritzem ĺ educació” als 
Informatius de BTV 
■■ (24/01/2017) Noticia: “Desarma Madrid: Vénen a Madrid els Senyors 
de la Guerra”
■■ (25/01/2017): Comunicat: “Denunciem l’incompliment per part de Fira 
de Barcelona de resolucions institucionals #SalóSenseExèrcit” 
■■ (27/01/2017): Menció a la Campanya “Desmilitaritzem l’educació” a la 
secció politica del diari La Directe
■■ (27/01/2017): Menció a la Campanya “Desmilitaritzem l’educació” a la 
pàgina web de Xarxa.net 
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■■ (27/01/2017).Comunicat: “Convocatòria Assemblea Oberta: Espai de 
l’Estudiant de Valls lliure de militars | 30 de Gener”. 
■■ (31/01/2017) Article: “Nous camins des de la lluita antimilitarista”, per 
Ainhoa Ruiz .
■■ (02/02/2017): Menció de la Campanya “Desmilitaritzem l’educació” a la 
secció de Societat del Diari de Valls. 
■■ (17/02/2017): Menció a la Campanya “Desmilitaritzem l’educació” a la 
secció Societat del Diari de Valls.  
■■ (13/03/2017): Menció a la Campanya “Desmilitaritzem l’educació” al 
Diari Teleponent i al diari Hola Lleida.
■■ (22/03/2017): artícle publicat a El Diario “blog Adeu a les armes” sobre 
la Campanya “Desmilitaritzem l’educació”, Ainhoa Ruiz 
■■ (14/03/2017): Menció a la Campanya “Desmilitaritzem l’educació” a la 
secció local del Diari El Segre, al Diari La Directa, al Punt Avui i a VilaWeb. 
■■ (14/03/2017) Comunicat: “‘Desmilitaritzem l’educació’ veu “provocació” 
en què l’Exèrcit tripliqui espai en el Saló de l’Ensenyament”. . 
■■ (14/03/2017) Notícia: “#DebatReclutament” . 
■■ (14/03/2017) Comunicat: “14M Roda de premsa: Fora l’exèrcit del Saló”
■■ (15/03/2017): Menció a la Campanya “Desmilitaritzem l’educació” a la 
Secció Catalunya del Diari La Razón , al Punt Avui, a la Secció d’actualitat 
de la web de la coordinadora d’Oneges Solidàries, a la secció de la Ràdio 
Rac 1, a ràdio Olesa, i al diari digital NacioDigital. 
■■ “Recordant Miquel Martí i Pol (1929-2003)” (19/03/2017). 
■■ (20/03/2017): “Campanya Desmilitaritzem l’Educació - Manifest 2017”. 
■■ (20/03/2017): Noticia: “Tornem-hi a desmilitaritzar el Saló de 
l’Ensenyament”. . 
■■ (22/03/2017): Menció a la Campanya “Desmilitaritzem l’educació” a la 
secció d’Educació del diari Ara, al Diari El Periòdico, al diari digital Na-
cioDigital, al diari El Nacional, al diari Te Interesa, al Racó Català, al diari 
digital Vilaweb, a La Vanguardia, al Blog “Adéu a les armes” i al “diari de 
l’eduació” del diari digital El Diario, al diari ViaEmpresa, al diari Libertad 
Digital i en el seu canal de Youtube, al diari digital Libertad Digital, al Pú-
blico.es, al diari digital CATzona, al diari Racó Català, al diari La Verdad, al 
diari El Día, al diari La Voz Libre, al diari La Expansión, al diari EcoDiario, 
al Diari La Infromación, a TV3 notícies dins la secció “Societat”, al Infor-
mtius de BTV, a l’agència Servi Media, al informatius de Cuatro, al diari 
E-Noticies, al diari Al Día, al Canal de televisió de El Mundo i al diari, als 
Informatiu d’Antena 3, a les televisons digitals El Norte de Castilla, La 
Rioja, Yahoo Notícias, Publico, ABC i a Diario Sur ; al diari Cat Dialeg, a El 
Economista i a El Periòdico de Canarias . 
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■■ (22/03/2017)Intervenció: “Desmilitaritzem l’Educació desinfecta el Saló 
de l’Ensenyament del virus militar” .
■■ (23/03/2017).Comunicat: “28F Convocatòria de reunió d’entitats”. 
■■ (28/03/2017).Xerrada: “Construim la cultura de pau. Les armes no edu-
quen, les armes maten”
■■ (22/06/2017): “Girona: Sense garanties de canvi per tornar al Consell 
Municipal de Solidaritat i Cooperació”..
■■ (16/09/2017): Rueda de prensa: Presentación de la campaña: “Desmili-
taricemos la educación: Desmilitaricemos Expojove” 
■■ (17/09/2017): Nota de prensa: “ “Desmilitaricemos la educación: des-
militaricemos Expojove” reclama al Ayuntamiento una política real de 
fomento de la cultura de paz y que no invite al Ejército a Expojove”..
■■ (19/09/2017): “Setmana Internacional d’Acció Contra la Militarització de 
la Joventut, 20-26 novembre” . 
■■ (22/09/2017): “Comunicat urgent Campanya Desmilitaritzem 
l’Educació”. . 
■■ (17/10/2017): Menció de la campanya “Desmilitaritzem l’ExpoJove” al 
diari digital El Mundo i a Ràdio Klara 
■■ (18/10/2017): Menció a la campanya “Desmilitaritzem l’ExpoJove”, al 
diari Web CCOO Actualitat 
■■ (19/10/2017): Menció a la campanya “Desmilitaritzem l’ExpoJove” a 8 Tv
■■ (13/11/2017): Entrevista a Edgard Vega (Investigador del Centre Delàs) 
i menció de la campanya “Desmilitaritzem l’ExpoJove” a Ràdio Malva . 
■■ (21/11/2017): Entrevista a Edgard Vega (Investigador del Centre Delàs) 
i menció a la campanya “Desmilitaritzem l’ExpoJove” a Ràdio Klara . 
■■ (22-11-2017): “Comunicat de la campanya Desmilitaritzem l’Educació so-
bre el Festival de la Infància de Barcelona 2017 (La Ciutat dels Somnis)”. 
■■ “Comunicat respecte als atacs que està rebent l’escola pública catala-
na”. (18-12-2017)
■■ (26/12/2017): Menció a la campanya “Desmilitaritzem l’ExpoJove” als 
diaris digitals La Vanguardia, Levante Digital, al 20 minutos, i a Euro-
paPress 
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CAMPANYA PER L’ABOLICIÓ DE LES ARMES NUCLEARS (ICAN)

L’any 2017 ha estat un any clau per a la Cam-
panya per l’Abolició de les Armes Nuclears 
(ICAN), guardonada amb el Premi Nobel de la 
Pau per la feina de mobilització en favor d’un 
nou tractat de l’ONU per a la prohibició de les 
armes nuclears.

La Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears (ICAN), de 
la qual en participa el Centre Delàs, té per objectiu impulsar el suport pú-
blic i governamental a un tractat general i verificable que prohibeixi i elimini 
les armes nuclears.

L’increment dels riscos de proliferació i ús de les armes nuclears fa que ara 
sigui més important que mai una acció global coordinada a favor del desar-
mament nuclear. 

Ressò als mitjans de comunicació

■■ (6/09/2017): Notícia: “La Campaña Internacional para la Abolición de las 
Armas Nucleares ICAN, Premio Nobel de la Paz 2017”
■■ (6/10/2017): Entrevista a Xavier Bohigas i Teresa Fortuny (investigadors 
del Centre Delàs) a Catalunya Ràdio, Radio Euskadi i a Ràdio RNE, en el 
marc de la rebuda del premi Nobel de la pau per part de l’ICAN. 
■■ (6/10/2017): Menció al Centre Delàs i al Premi Nobel de l’ICAN a la ràdio 
RAC 1 . 
■■ (7/10/2017): Menció a les notícies dels diaris digitals La Vanguardia, El 
Confidencial, l’Ara, al diari terrassanoticia, i a Yahoo Noticias.
■■ (10/10/2017): Menció de la rebuda del premi Nobel de la Pau per part de 
l’ICAN i al Centre Delàs , al diari digital digital Xarxanet
■■ (17/10/2017): Menció al Premi Nobel de la Pau rebut per l’ICAN i al Centre 
Delàs, al diari Ara .
■■ (19/10/2017): Entrevista a investigadors del Centre Delàs sobre la re-
buda del Premi Nobel de la Pau per part de l’ICAN. 
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CAMPANYA GCOMS/GDAMS 

El Centre Delàs es consolida com a coordinador d’aques-
ta campanya internacional, impulsada per l’Internati-
onal Peace Bureau i participada per més d’un centenar 
d’entitats presents a tots els continents. La campanya 
té com a objectiu la mobilització social i incidència polí-
tica en favor de reduir la despesa militar global i el seu 
redireccionament a inversió social i als Objectius de Des-

envolupament Sostenible. La principal novetat d’enguany és que s’ha afegit 
una segona acció, Cut Milex, que es duu a terme durant els mesos de tardor 
i hivern, amb l’objectiu d’incidir en els debats sobre els pressupostos nacio-
nals en favor d’una retallada de la despesa militar. Prèviament, es va dur a 
terme, del 18 al 28 d’abril de 2017, una exitosa edició dels Dies Globals per 
la reducció de la Despesa Militar, en la qual es van dur a terme 116 accions 
de mobilització i incidència en 30 països.

Participació del Centre Delàs

■■ (25/4/2017) Organització del Diàleg amb Colin Archer “Estats militarit-
zats. Actuem des de la JustíciaGlobal”. 
■■ (26/4/20117) Creació de la infografía “Gasto militar mundial, 2016”
■■ (28/04/2017) Participació del Centre Delàs de la reunió anual de 
l’International Peace Bureau
■■ (18-28/4/2017) Coordinació dels “Dies Mundials d’Acció sobre la Des-
pesa militar”(GDAMS). 
■■ 21/09/2017) Coordinació de l’acció de Cut Milex al Congrés espanyol, 
amb reunió amb representants polítics i de la societat civil.
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■■ (23-26/11/2017) Organització dels “4 days for Peace” a Barcelona, 
amb reunió del Council de l’IPB i sessió de formació sobre la campanya 
GCOMS

Ressò als mitjans de comunicació

■■ (24/04/2017): Menció a Jordi Calvo (investigador del Centre Delàs) i 
menció al GDAMS al diari digital Mainfatti 
■■ (24/04/2017):Entrevista a Pere Ortega i Giulia Campanile (membres del 
GDAMS) al programa “Pan y rosas” de Radio Guiniguada 
■■ (25/04/2017):Article: “Aumenta de nuevo el gasto militar mundial: 
¿Cuándo entenderemos que el militarismo no es la solución”, de Giulia 
Campanile (membre del GDAMS) al Blog Adéu a les armes del diari di-
gital eldiario.es 
■■ (26/04/2017):Menció al Centre Delàs i a la campanya del GDAMS al diari 
digital Il Cambiamento 
■■ (27/04/2017): Menció a Jordi Calvo i a la campanya del GDAMS al diari 
digital Greenport . 
■■ (02/05/2017).Entrevista a Colin Archer a la seu de LaFede 
■■ (06/05/2017): Entrevista a Colin Archer, en el marc del programa “Món 
possible” de RNE 4 . 
■■ (27/05/2017):Entrevista a Jordi Calvo i a Colin Archer, en el marc de la 
campanya del GDAMS, dins del programa “Solidaris” de Catalunya Ràdio. 
■■ (18/07/2017):Article de Pere Brunet sobre la despesa militar i la cam-
panya del GCOMS, a la Revista Digital FentiPensant de la LaFede. 
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9. PREMSA I COMUNICACIÓ

Els investigadors del Centre Delàs d’Estudis per la Pau han fet, l’any 2017, 
diverses entrevistes per a canals internacionals, nacionals, així com regi-
onals de ràdio i televisió, a mes de importants diaris. Per exemple Agence 
France Press, El Punt Avui, La Sexta, Antena 3, RAC1, Russia Today, Público, 
La Vanguardia o Radio Uruguay. El total d’entrevistes en mitjans de co-
municació televisius i radiofònics ha estat de 36 i els investigadors de 
centre han participat en 7 tertúlies organitzades per diferents mitjans de 
ràdio-televisió. A més el Centre Delàs ha estat esmentat 40 vegades en 
diferents plataformes de comunicació estatals, com Antena 3 i Cuatro, en 
mitjans autonòmics com TV3 o Rac1, i en mitjans catalans locals com Cugat.
cat, Olesa Ràdio i Ràdio Estel. 

RÀDIO 

■■ (26/01/2017): entrevista a RNE “Gente despierta”, José Luis Gordillo
■■ (29/01/2017): entrevista a Cadena Ser “A vivir” sobre “Diálogos: sus gue-
rras son nuestras” per Pere Ortega
■■ (21/02/2017): entrevista a RFI en España “las voces del mundo” sobre 
rècords de vendes d’armes al mon, Jordi Calvo
■■ (25/02/2017): entrevista a Rac1, Pere Ortega
■■ (15/03/2017): entrevista a Olesa Ràdio “Hotel Gori” sobre la campanya 
“Desmilitaritzem l’educació”
■■ (24/04/2017): entrevista a Radio Guininguada “Pan y Rosas, noticias de 
Paz”, sobre GDAMS + entrevista a Giulia Campanile i Pere Ortega
■■ (06/05/2017): entrevista a Ràdio 4 RNE “Món possible (progs)” sobre 
GDAMS, con Colin Archer
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■■ (14/05/2017): entrevista a IB3 “Flors en el desert”, sobre Banca Armada 
+ entrevista a Jordi Calvo
■■ (24/05/2017): entrevista i taula rodona a Cadena SER “Hora 25” sobre 
la industria armamentística a Espanya, Jordi Calvo
■■ (25/05/2017): entrevista a Radio Euskadi sobre la despesa militar + 
OTAN, Pere Ortega i Centre Delàs
■■ (27/05/2017): entrevista a Catalunya Ràdio, programa “Solidaris”, Colin 
Archer, Jordi Calvo, GCOMS/GDAMS
■■ (20/06/2017): secció a Ràdio Estel “Secció Cultura de Pau” sobre Des-
pesa militar, Pere Ortega
■■ (11/07/2017): entrevista a Rac1 Programa “No ho sé” secció “A debat” 
sobre l’ Informe Refugiats i Centre Delàs, Jordi Calvo i Ainhoa Ruiz
■■ (02/08/2017): entrevista a IB3 “Al dia” sobre Informe Refugiats, Jordi 
Calvo
■■ (04/09/2017): entrevista a Radio Popular, Eduardo Melero
■■ (07/09/2017): tertúlia a Ràdio Estel “El mirador de l’Actualitat”, sobre 
Corea del Nord i Armes nuclears, Teresa de Fortuny i Xavier Bohigas
■■ (09/09/2017): tertúlia a Catalunya Ràdio “solidaris” sobre Indústria mi-
litar, exportacións d’armes, Refugiats i exèrcit català, Jordi Calvo
■■ (06/10/2017): entrevista a BTVRàdio sobre Militarització Catalunya, 1-0 
i Centre Delàs, Pere Ortega
■■ (06/10/2017): entrevista a Catalunya Ràdio, Xavier Bohigas, Teresa de 
Fortuny, ICAN, Premi Nobel i Centre Delàs
■■ (06/10/2017): entrevista a Radio Euskadi, Xavier Bohigas, Teresa de For-
tuny, ICAN, Premi Nobel i Centre Delàs
■■ (06/10/2017): entrevista a RNE, Xavier Bohigas, Teresa de Fortuny, ICAN, 
Premi Nobel i Centre Delàs
■■ (17/10/2017): notícia i entrevista a Ràdio Klara “notícies” sobre desmili-
tarització de Expojove, Carlos Pérez
■■ (19/10/2017): entrevista a Radio Canarias, Premi Nobel ICAN, Centre 
Delàs
■■ (27/10/2017): entrevista a Ràdio Estel “societat”, Jordi Calvo i Centre 
Delàs
■■ (13/11/2017): entrevista a Radio Malva sobre Desmilitarització de Expo-
jove, Edgard Vega i Centre Delàs
■■ (21/11/2017): entrevista a Ràdio Klara “Lliure Directa” sobre desmilita-
rització de Expojove, Edgard Vega i Centre Delàs
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TELEVISIÓ

■■ (13/01/2017): entrevista a El 9 TV “7 dies”, Ainhoa Ruiz
■■ (29/01/2017): entrevista a La Sexta “Noticias Internacionales”, Jordi Calvo
■■ (10/03/2017): entrevista a BTV “notícies”, Pere Ortega
■■ (28/03/2017): entrevista a TV3/324 “món 324” sobre Seguretat, Jordi 
Calvo 
■■ (24/06/2017): Participació de Pere Ortega, president i investigador del 
Centre Delàs, en la tertulia d’Hispan TV, “Salvaje OTAN” que analitza el 
futur d’aquesta organització.
■■ (03/07/2017): entrevista.tertúlia a TV3 “Els matins” sobre Informe Re-
fugiats i Exportacions Europees, Pere Ortega
■■ (16/09/2017): entrevista a BTV “Notícia oberta” sobre Corea del Nord i 
Armes nuclears, Teresa de Fortuny
■■ (16/10/2017): tertúlia a Ebre TV “El Mirador” sobre Refugiats i Centre 
Delàs, Pere Ortega
■■ (11/12/2017): entrevista a Telesur “internacional / Jugada Crítica” sobre 
Eleccions municipals Veneçuela

PREMSA ESCRITA

Las entrevistes amb el Centre Delàs d’Estudis per la Pau han aparegut en 
diversos mitjans de premsa escrita. Entre ells cal destacar Público, La Van-
guàrdia, La Marea, Eldiario.es, Diari ARA i La Directa, entre altres. Durant l’any 
2017, el Centre Delàs ha estat anomenat 243 vegades en diferents mitjans 
de comunicació escrits, i els seus investigadors han estat entrevistats en 8 
ocasions a diferents mitjans de comunicació escrits i digitals. 

Entrevistes segons la data

■■ (03/02/2017): entrevista a Diari de Balears a la secció “Actualitat-
món” sobre la venta d’armes, Jordi Calvo
■■ (30/04/2017): entrevista a Pere Ortega, al diari digital Eldiarionorte.
es d’Euskadi. 
■■ (30/06/2017): Entrevista al Centre Delàs i menció a l’Informe de Re-
fugiats i Exportacions europees, al diari Ara , a la secció d’Internacional. 
■■ (11/07/2017`): Entrevista a José Luis Gordillo, menció al curs d’estiu 
organitzat per Unipau, i al Centre Delàs, a l’apartat de Societat del diari 
digital Cugat.cat. 
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■■ (19/09/2017): entrevista a Jordi Calvo al diari La Directa. 
■■ (29/11/17): entrevista a Ben Hayes i menció al Centre Delàs, al diari 
digital El Salto.  
■■ ONGs, Agencies de noticies i altres
■■ (26/10/2017) Entrevista a Jordi Calvo a la Web Xarxanet a l’apartat 
de Societat.
■■ (01/12/2017) Entrevista a Pere Ortega sobre la despesa militar i el 
comerç d’armes, a la Revista Digital Revistare a l’apartat de Paz.
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10. PARTICIPACIÓ A PLATAFORMES  
I XARXES

En la línia de la seva trajectòria, però especialment en aquest 2017, la par-
ticipació del Centre Delàs en xarxes internacionals ha esdevingut una prio-
ritat, així com una part important de la seva activitat i essència. En aquest 
sentit, una persona s’ha incorporat a l’equip per a vetllar pels projectes que 
el centre desenvolupa amb organitzacions internacionals com IPB i ENAAT, 
el Delàs s’ha consolidat com a oficina a Barcelona de l’IPB i com a entitat 
coordinadora de la campanya GCOMS. Alhora, és destacable la participació 
i presència del Centre Delàs en xarxes com WRI i ENAAT, a través també de 
projectes de recerca i d’incidència política conjunta.

El Centre Delàs col·labora amb: 

SIPRI
Stockholm International Peace Institute)

El Centre Delàs és membre de: 

ENAAT 
European Network Against Arms Trade

IPB 
International Peace Bureau

aiPAZ
Asociación Española de Investigación para la Paz 
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CMC 
Cluster Munition Coalition

WRI 
War Resisters’ International

IANSA 
International Action Network on Small Arms

ICAN
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

Campaign to Stop Killer Robots 

INEW
International Network on Explosive Weapons. 

CAAT
Campaign Against Arms Trade

GCOMS
Global Campaign on Military Spending
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11. IMPACTE ALS MITJANS  
DE COMUNICACIÓ

Com a resultat de la seva tasca, el nom del Centre Delàs, o el de les seves 
coŀlaboradores, ha estat referit 273 vegades en els mitjans de comunicació, 
sigui en diaris, en ràdios, en pàgines web de moviments per la pau o bé en 
blocs d’informació, durant el 2017.

Aparició a

Prensa escrita i digital

El Peròdico.com 
■■ “Voces por la paz”(05/01/2017)
■■ “Protestes contra l’Exèrcit al Saló de l’Ensenyament” (22/03/2017)
■■ “Parets celebra una jornada de conscienciació sobre la situació dels 
refugiats” (27/03/2017)
■■ “Armas europeas y refugiados” (08/07/2017), per Jordi Calvo. 
■■ “La insensible Europa de siempre” (23/07/2017), per Oscar Camps. 
■■ “Quan el terror pica a la porta de casa” (20/08/2017), per Jordi Calvo. 
■■ “L’estigma de l’armament nuclear” (20/09/2017), per Xavier Bohigas i 
Teresa Fortuny. 

VilaWeb
■■ “Un 71 per cent dels catalans declara no sentir cap emoció respecte a 
l’exèrcit espanyol” (13/01/2017)
■■ “‘Desmilitaritzem l’educació’ veu “provocació” en què l’Exèrcit tripliqui 
l’espai en el Saló de l’Ensenyament” (14/03/2017)
■■ “Tensió i protestes a l’estand de l’exèrcit espanyol al Saló de 
l’Ensenyament” (22/03/2017)
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■■ “La Fira de Barcelona imposa un any més la presència de l’exèrcit es-
panyol al Saló de l’Ensenyament” (21/07/2017) 

El País
■■ “Estudios a medida para todos los saberes” (22/3/2017) 
■■ “Els corsaris del segle XXI” (24/5/2017)

La Vanguardia
■■ “Centro Delàs denuncia que España aumenta un 6,4% exportaciones 
de armamento” (6/4/2017)
■■ “Barcelona será capital mundial de la construcción de paz durante cua-
tro días” (23/11/2017) 
■■ “Una organización Premio Nobel de la Paz exige la liberación de los 
presos soberanistas”(15/12/2017)
■■ “Protesta ante Expojove por la presencia de las Fuerzas Armadas y para 
reivindicar que “las armas no educan” (26/12/2017). 

Público.es
■■ “Los 7.000 soldados de Trump en España” (14/02/2017)
■■ “Estos son los bancos que financian la industria militar” (6/4/2017)
■■ “Iemen: dos anys de guerra estèril silenciada” (19/4/2017) 
■■ “El presupuesto de Defensa aumenta un 32%”, Pere Ortega (26/4/2017) 
■■ “El negocio de la guerra hace a Europa responsable de la “crisis de los 
refugiados” (24/7/2017). 
■■ “10.700 millones al año: los rostros de la pujante industria militar es-
pañola” (31/8/2017). 

El Mundo 
■■ “¿Puede España gastar en Defensa el 2% del PIB que exige Trump?” 
(10/3/2017)
■■ “El Ejército defiende su presencia en el Salón de la Enseñanza de Bar-
celona” (22/3/2017)
■■ “Varias entidades piden a Joan Ribó que retire al Ejército de Expojove” 
(17/10/2017)

Libertad Digital
■■ “Enfrentamientos por la presencia del Ejército en el Salón de la Ense-
ñanza de Barcelona”
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ABC
■■ “El Ejército gana presencia en el Salón de la Enseñanza de Barcelona” 
(22/3/2017)

La Directa
■■ “President de Freixenet imposa la presència de l’exèrcit espanyol al saló 
de l’ensenyament” (27/01/2017)
■■ “Representants polítics no han fet prevaldre sobirania de institucions 
sobre de l’exèrcit” (14/03/2017)
■■ “La indústria espanyola d’armament exporta valor de 648 milions 
d’euros a l’Orient Mitjà” (13/6/2017). 
■■ Entrevista a Jordi Calvo sobre les lleis d’exportació d’armes (19/9/2017)
■■ “Indra el gran germà que toca totes les tecles” (14/12/2017) 

Ara (digital i en paper) 
■■ “El 75% dels refugiats són causats per un negoci lucratiu de la UE” 
(30/6/2017)
■■ “Ja tenim el Tractat de Prohibició d’Armes Nuclears” (12/7/2017) 
■■ “Un exèrcit per a Catalunya?” (18/9/2017)
■■ “Trump també autoritza ara l’ús de bombes de dispersió” (9/12/2017) 

CTXT
■■ “Programas Especiales de Armamento: un despilfarro público sin vigi-
lancia” (Pere Ortega) (2/5/2017)
■■ “Andalucía y Madrid concentran más del 80% de la industria armamen-
tística” (Nora Miralles) (1/9/2017) 

Europapress
■■ “Arabia Saudí, segundo cliente de la industria militar española” 
(16/01/2017)
■■ “Las Corts reciben a los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki para 
reclamar un mundo en paz y sin armas nucleares” (15/5/2017)
■■ “Protesta davant Expojove per la presència de les Forces Armades i per 
a reivindicar que “les armes no eduquen” (26/12/2017)

El diario.es
■■ “Pistoleros modernos” (12/3/2017)
■■ “Desmilitarizemos la educación. El ejèrcito en el Salón de la Enseñanza” 
(22/3/2017)
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El Crític
■■ “Refugiats, fronteres i negocis” (16/02/2017)
■■ “De l’Aràbia Saudita a Guinea: així fan negocis les empreses espanyoles 
amb dictadures” (26/02/2017)

El Punt Avui.cat 
■■ “Reorganització de l’exèrcit i l’Albera” (Tomás Gisbert), (24/1/2017)
■■ “Celrà es mobilitzarà contra unes maniobres de l’exèrcit” (15/02/2017)
■■ “Moviment proeducació perquè la Paeria veti l’exèrcit” (14/03/2017)

Xarxanet
■■ “La plataforma Desmilitaritzem l’Educació denuncia la presència de 
l’exèrcit al Saló de l’Ensenyament” (27/01/2017) 
■■ “Sant Cugat, municipi lliure d’indústria armamentística” (19/7/2017)
■■ “Arxivers sense Fronteres i la campanya Banca Armada reben el Me-
morial per la Pau Josep i Liesel Vidal” (4/10/2017)
■■ “La campanya per abolir les armes nuclears rep el Premi Nobel de la 
Pau 2017” (10/10/2017)
■■ “El comerç d’armes i els fluxos migratoris: quina relació hi ha?” 
(17/10/2017)
■■ “Jordi Calvo: “Els projectes d’incidència política cal plantejar-los a 5 o 10 
anys vista” (26/10/2017)

El Cugatenc
■■ “De què fugen les refugiades?” (29/01/2017)

Antimilitaristas.org
■■ Señores de la guerra en Madrid. Lo que escribimos en 2013 sobre la 
celebración de HOMSEC (22/01/2017)

Diari de Valls
■■ “L’Exèrcit espanyol continuarà a l’Espai de l’Estudiant de Valls” 
(02/02/2017)
■■ “Valls prohibirà l’exhibició d’elements que atemptin contra la pau o els 
drets humans” (17/02/2017)

Cugat.cat
■■ “Cal Temerari acull avui una xerrada sobre els refugiats a càrrec del 
Centre Delàs” (2/03/2017)
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totsantcugat.cat
■■ “El curtmetratge ‘At the Syrian Border’ s’estrena a Sant Cugat” 
(5/04/2017)

Hola Lleida.com
■■ “Es presenta a Lleida la plataforma “Desmilitaritzem l’educació” per evi-
tar la presència de l’exèrcit en espais educatius” (13/03/2017)

Segre.com 
■■ “Cartes a les institucions per evitar la presència de l’Exèrcit en fires 
educatives” (14/03/2017)

Televisió i ràdio 

BTV
■■ “La campanya “Desmilitaritzem l’educació” lluita perquè l’exèrcit no si-
gui al Saló de l’Ensenyament” (07/01/2017)
■■ “Fira de Barcelona concedeix més espai a l’estand de les Forces Arma-
des al Saló de l’Ensenyament” (19/01/2017)

La Sexta 
■■ “Nueva gran orden de Trump: reconstruir el Ejército a lo grande con 
“nuevos aviones, buques y más recursos” (29/01/2017) Entrevista a 
Jordi Calvo inclosa.

Cuatro
■■ “Protesta contra la presencia del Ejército en el Salón de la Enseñanza” 
(22/3/2017)

Antena 3
■■ “El Salón de la Enseñanza de Barcelona abre sus puertas entre polémica 
por la presencia del Ejército” (22/3/2017)

RTVE.es
■■ “Coordenadas- Episodios desapercibidos” (21/02/2017)

El Mundo TV
■■ “Protesta contra la presencia del Ejército en el Salón de la Enseñanza 
de Barcelona”(22/3/2017)
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ABC TV
■■ “Protestas contra el Ejército en el Salón de la Enseñanza de Barcelona” 
(22/3/2017) 

Teleponent.cat
■■ “Desmilitaritzem l’educació no vol la presència de l’exèrcit en espais 
educatius” (13/03/2017)

RAC1
■■ “L’estand de l’exèrcit al Saló de l’Ensenyament torna a aixecar polse-
guera” (15/03/2017)
■■ “A DEBAT. Un estudi vincula la venda d’armes d’Europa a països en con-
flicte amb l’augment del nombre de refugiats” (11/07/2017)

RNE 
■■ “Entrevista a José Luís Gordillo” (26/1/2017) 
■■ “Món possible -França decideix” (6/5/2017) 

Catalunya Ràdio 
■■ “El militarisme no serveix per protegir el món de les amenaces contem-
porànies” (27/05/2017)

Ràdio Estel 
■■ Secció de Pere Ortega (20/6/2017) 

TV3
■■ “L’exèrcit triplica la seva presència al saló de l’Ensenyament” 
(22/3/2017) 
■■ “Un món de vigilància massiva i ciberseguretat. I si Orwell tingués raó?” 
(28/3/2017) 
■■ “Tertúlia sobre guerres i el negoci de les armes” (03/07/2017)

Hispan Tv
■■ “Conozca los bancos españoles que financian la industria militar” 
(08/04/2017)

Público Tv
■■ “Protesta contra la presencia del ejèrcito en el Salón de la enseñanza 
de Barcelona” (22/3/2017) 
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TV Rubí
■■ “Rubí Solidari organitza una xerrada informativa sobre l’objecció fiscal 
a la despesa militar” (10/5/2017) 

Telesur
■■ “Pere Ortega:elecciones reafirman apuesta por la Revolución Boliva-
riana” (11/12/2017). 

La Rioja Tv
■■ “Protesta contra la presencia del Ejército en el Salón de la Enseñanza 
de Barcelona” (22/3/2017)






