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 L’ ordre mundial de principis del segle xxi 
està conformant un marc en el que destaca 
l’aprofundiment en algunes tendències de 

la militarització mundial que suposen un risc per la 
construcció d’una cultura de pau. Són maneres 
amb les que el model social, polític i econòmic ac-
tual aconsegueix expandir-se per tot arreu tant a 
través de la militarització de la seguretat, com dels 
conflictes. A més a més, aquesta militarització res-
pon a una evident mercantilització, que es veu re-
flectida en el voluminós negoci que s’amaga en el 
cicle econòmic-militar, on està prenent un prota-
gonisme creixent la privatització de la guerra, amb 
la conformació de veritables exèrcits privats que 
operen al marge del control democràtic. Compren-
dre les noves tendències en la militarització al món 
és comprendre una de les potes fonamentals pel 
sosteniment i expansió de la globalització. Identi-
ficar-les ens ajudarà a saber de quina manera treba-
llar contra la militarització és treballar per la pau.

 Amb aquest seminari volem treballar durant  
quatre sessions, en les que hi haurà una presenta-
ció inicial per una persona experta en la matèria i 
un posterior debat i reflexió conjunta, sobre el ci-
cle econòmic-militar mundial, la privatització de 
la guerra, el nou paradigma de Seguretat Nacional, 
anomenat Homeland Security i el paper, característi-
ques i objectius de les intervencions militars a l’ex-
terior. 

Centre Delàs

30 de maig 2011 · 19h 
1. El cicle econòmic-militar mundial 
	 Pere	Ortega, coordinador i investigador  

del Centre Delàs.
	 Jordi	Calvo, investigador del Centre Delàs  

i del IUDESP (Universitat Jaume I de Castelló).

6 de juny 2011 · 19h
2. La privatització de la guerra 
	 Tica	Font, directora de l’ICIP i investigadora  

del Centre Delàs.
 Teresa	Fortuny, investigadora del Centre Delàs.

20 juny 2011 · 19h
3. El nou paradigma de Seguretat Nacional, 
 la Homeland	security
 Gemma	Galdón,	investigadora en polítiques 
 de seguretat i vigilància de l’IGOP 
 (Universitat Autònoma de Barcelona).
 Tomàs	Gisbert, investigador del Centre Delàs.

27 juny 2011 · 19h
4. Les intervencions militars a l’exterior 
	 Eduardo	Melero, professor de Derecho Administrativo 

(Universidad Autònoma de Madrid), investigador 
del Centre Delàs.

	 Alejandro	Pozo, investigador del Centre Delàs  
i del IUDESP (Universitat Jaume I de Castelló).
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