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Les estratègies de seguretat i defensa actuals en 
un context de profunda crisi econòmica i de li-
mitació dels pressupostos públics mostren una 

clara tendència cap a una reducció de la despesa mili-
tar. El deute públic generat com a conseqüència de la 
despesa militar dificulta la consecució dels objectius de 
dèficit i obliga a retallar serveis bàsics com ara salut i 
educació. 

Tanmateix,  alhora s’està produint un augment de 
la militarització de la societat amb la incorporació de 
noves tecnologies aplicades a les armes utilitzades tant 
en operacions militars a l’exterior com en activitats 
de control ciutadà en l’àmbit de la seguretat interior. 
Mentre els exèrcits extensius amb milions d’efectius 
humans veuen reduït el seu volum, creixen exponen-
cialment els nous armaments basats en avançades tec-
nologies aplicades a les armes, avions no tripulats de 
combat i robots militars. La indústria militar veu en 
les noves tecnologies una sortida a la crisi i una justifi-
cació per demanar inversions públiques en armament. 
Des d’Europa es promouen acords de cooperació en 
matèria d’aquest nous armaments, de seguretat inter-
na entre els estats membres i de promoció de les ex-
portacions d’armes. El negoci armamentístic del futur 
sembla així assegurat.  

En aquest VI Seminari del Centre Delàs volem iden-
tificar les noves tendències en la militarització mundial, 
analitzant com les noves tecnologies de guerra, repres-
sió i control ciutadà busquen continuar amb una eleva-
da despesa militar. Els estats busquen un major control 
militar de les previsiblement en augment protestes ciu-
tadanes com a resposta a la crisi.

 
Centre Delàs

11 de juny 2013· 19 h 
1. Deute i militarisme, les dues cares de la crisi
 Les noves tecnologies i la despesa militar 
 Pere Ortega, coordinador i investigador  

del Centre Delàs

13 de juny 2013· 19 h 
2. Noves formes de control ciutadà a Europa
 Programes europeus de noves tecnologies  

d’armament en les politiques de seguretat
 Gemma Galdón, investigadora en polítiques 

de seguretat i vigilància de l’IGOP (UAB)

18 de juny 2013· 19 h 
3. La guerra de playstation
 Drones (avions de combat no tripulat),  

de l’exèrcit extensiu al soldat robot 
 Jordi Calvo, investigador del Centre Delàs
 Anna Escoda, investigadora del Centre Delàs

20 de juny 2013· 19 h 
4. Noves armes repressives
 Armes no letals i nova tecnologia de guerra i repressió
 Tica Font, directora de l’ICIP i investigadora  

del Centre Delàs
 José Luis Gordillo, investigador del Centre Delàs
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