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1. INTRODUCCIÓ

El Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs 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 desarmament i la pau.
El Centre Delàs té com a missió el foment d’una cultura de pau i la construcció d’una societat desarmada i per això es dedica a sensibilitzar sobre els
efectes perversos de les armes i el militarisme. Combina el treball d’estudi i
publicació amb la difusió i mobilització social al voltant dels efectes negatius
del militarisme, entre ells la despesa 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 d’Estudis per la Pau rep el nom de J.M. Delàs, en record de Josep
Manuel Delàs, que va ser president de Justícia i Pau de Girona i abans comandant de l’exèrcit a la reserva i membre de la UMD (Unió Militar Democràtica) i
que va decidir en l’última etapa de la seva vida dedicar-se a la ferma defensa
de la pau i els valors de la noviolència.
El Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs és col·laborador del Stockholm Internacional Peace Research Institute (SIPRI) i forma part de l’European Network
Against Arms Trade, ENAAT, (Xarxa Europea Contra el Comerç d’Armes), la Internacional de Resistes de la Guerra (IRG), 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
Coa- lition), la campanya per la prohibició dels robots assassins (Stop Killer
Robots) i l’Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ). El Centre
Delàs col·labora 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.
El Centre Delàs s’organitza a través del seu grup de treball en el que s’analitza l’actualitat, es proposen estudis, recerques, línies d’acció i campanyes. En
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el grup de treball poden participar els seus membres permanents, així com
noves col·laboradores, estudiants en pràctiques i l’equip tècnic.
El Centre Delàs s’ha especialitzat en l’anàlisi dels elements que composen
l’anomenat Cicle Econòmic Militar o Cicle Armamentista, composat pel comerç d’armes, finançament de les armes, la despesa i pressupostos mili- tars,
les forces armades, la indústria militar, la Recerca i Desenvolupament (R+D)
d’armament, les operacions militars a l’exterior, amb especial atenció a l’Estat
espanyol; també fem anàlisi de conflictes armats, el militarisme i armamentisme mundial i de les doctrines de seguretat i defensa d’Espanya, la UE i l’OTAN,
tot incorporant una anàlisi crítica des de la cultura de pau i de la noviolència.
El Centre Delàs publica regularment articles, informes i llibres propis sobre
totes les temàtiques esmentades, i també publica amb mitjans de comunicació amb els que hi col·laboren alguns dels seus experts.
El Centre Delàs és consultat per investigadors, docents, activistes, polítics,
mitjans de comunicació i centres de pau, de relacions internacionals i acadèmics. Les persones expertes del Centre Delàs s’ofereixen per entrevistes,
xerrades, conferències i participació a debats en cadascun dels temes en
que han desenvolupat un adequat coneixement i experiència.
El Centre Delàs té la seva seu central a Barcelona, al c/ Erasme de Janer, 8,
entresòl – 08001 Barcelona, però té també delegacions en les localitats de
residència habitual dels seus membres permanents, col·laboradors i simpatitzants, on s’organitzen activitats de sensibilització i divulgació. És el cas de
Sant Cugat del Vallès i Molins de Rei. El Centre Delàs realitza també activitats
a través de col·laboracions puntuals amb entitats i grups locals i dels seus
socis i mem- bres actius a l’Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat
i habitualment en altres llocs de Catalunya i l’Estat.
Junta de govern
■■ Pere Ortega - President
■■ Alejandro Pozo - Vicepresident
■■ José Maria Moya - Secretari
■■ Tomàs Gisbert - Tresorer
■■ Gemma Amorós Bové – Vocal
■■ Maria de Lluc Bagur – Vocal
■■ Ainhoa Ruiz Benedicto - Vocal
8
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Equip tècnic
El Centre Delàs compta amb un equip tècnic que s’encarrega de les tasques
de coordinació dels membres, voluntaris i estudiants en pràctiques, així com
de les tasques de gestió, comunicació i administració de l’entitat.
Treballadores (2)
Jordi Calvo, coordinador i investigador, Audrey Esnault: Tècnica de projectes.
Voluntaris (3)
Pere Ortega, Elisenda Ribes, Ainhoa Ruiz.
Externs (4)
Pedro Paradis, Luis, Marta S., Andrea.
Estudiants en pràctiques durant l’any 2016 (12)
Edgard Vega, Michelle Delgado Van de Men, Maria del Mar Iglesias, Monica
Vegas, Jarron Kamphorst, Anna Montull García, Giulia Campanile, Mar Pérez
Giménez, Laia Videla Ristol, Giorgia Ganesio, Otto Jirgl.
El Centre Delàs té cada any estudiants en pràctiques de diverses universitats
catalanes, de l’Estat i de la resta del món, que s’integren a les tasques de recerca, comunicació, gestió i activisme de l’entitat. 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 Universitat d’Alacant i la Universitat Ramon Llull (URL). El Centre Delàs col·labora amb Connect 1, 2, 3 i el
CASB (Consortium for Advanced Studies in Barcelona) oferint pràctiques per
estudiants dels EUA, Austràlia i Europa.
Grup de treball del Centre Delàs
Investigadores del Centre Delàs (15)
Gemma Amorós, María de Lluc Bagur, Xavier Bohigas, Blanca Camps-Febrer,
Teresa de Fortuny, Jordi Calvo, Pere Ortega, Alejandro Pozo, Eduardo Salvador, Tica Font, Camino Simarro, Xema Moya, Tomàs Gisbert, José Luis Gordillo,
Eduardo Melero.
Col·laboradores del Centre Delàs (14)
Pere Brunet, Edgard Vega, Chloé Meulewaeteur, Eira, Abel Riu, Nora Miralles,
Marta Alemany, Brian Russell, Marta Castellnou, Mar Ortega, Judit Jordà, Laura, Elena Fernandez, Andrea, Ainhoa Ruiz.
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Assoliments

2016

RECERCA I DIVULGACIÓ

ACTUALITZACIÓ DE LA BASE DE DADES
SOBRE EL CICLE ECONÒMIC MILITAR

3 LLIBRES PUBLICATS

14

Noves bases de dades
GÈNERE I MILITARISME i BANCA ARMADA

8 INFORMES PUBLICATS

28

35
77 entrevistes

105 articles publicats

■■ Publicació de 2 revistes electròniques «Materials de Treball»
■■ Enviament 8 butlletins «Pau Global» que arriba a 6.800 simpatitzants
i organitzacions de pau
■■ 106 mencions i aparicions en mitjans de comunicació (+130% respecte l’any 2015)
■■ Incorporació dels criteris de càlcul del Centre Delàs sobre la despesa militar
espanyola en la base de dades del SIPRI

10

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2016 DEL CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU

SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ
■■ Hem arribat a un públic de 2.765 persones a Catalunya i arreu
■■ Jornades anuals «Dones Militars» organitzades en
col·laboració amb WILPF
■■ 27 conferències organitzades sobre pau i desarmament
■■ 67 participacions en conferències amb altres organitzacions
de la societat civil

PRESÈNCIA EN XARXES SOCIALS
2.776 SEGUIDORS a TWITTER
22% més que al 2015
1.072.600 impressions

2.357 «likes» a FACEBOOK
37% més que el 2015

23.158 visites

182.453 d’abast

1.253 mencions

ARRELAMENT A CATALUNYA
■■ Apertura d’una nova delegació del Centre Delàs a Molins de Rei
■■ Amplicació de la base social de l’entitat (+26% respecte l’any 2015)

MOBILITZACIÓ SOCIAL I INCIDÈNCIA POLÍTICA
■■ Aprovació al Parlament Català de la Moció 55/XI per una Catalunya
desmilitaritzada, un pas ineludible per la cultura de pau
■■ Incidència en el Congreso de Diputados i ampliació dels actors d’interlocució
d’espectre estatal
■■ S’aconsegueix el juliol de 2016 una resolució del Tribunal Constitucional que posa fi
als crèdits extraordinaris del pressupost de defensa després d’anys de denúncia i
incidència política
■■ Incidència directa en els principals bancs espanyols que inverteixen en armes
■■ Participació al Congrés Mundial «Disarm for a climate of Peace!» de l’IPB en Berlin
amb 6 ponències en taules rodones i tallers
■■ Vicepresidència de l’International Peace Bureau (IPB) des d’octubre de 2016
■■ Decisió de la gestió de la Campanya internacional sobre la
Despesa militar (GCOMS) pel Centre Delàs a través d’una oficina
descentralitzada a Barcelona
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2. Memòria d’Ingressos i despeses
del Centre Delàs d’Estudis
per la Pau any 2016

INGRESSOS
Fons privats

25.246,24 €

Quotes associats i captació de recursos

10.600,72 €

Donacions

2.143,00 €

Campanya de Crowdfunding

1.841,52 €

Ingressos per servei

2.080,00 €

Subvencions privades
Grassroots Foundation (Alemania)
Subvencions públiques

93.374,89 €

Ajuntament de Barcelona
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Institut Català Internacional per la Pau
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
DIPLOCAT-FOCIR
Interessos bancaris
Interessos bancaris

TOTAL INGRESSOS
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8.581,00 €

21.648,02 €
2.213,73 €
8.000,00 €
59.360,64 €
2.152,50 €
0,00 €
0,00 €

118.621,13 €
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DESPESES
Despeses personal

54.952,30 €

Sous i salaris

41.409,51 €

Seguretat Social a càrrec de la empresa

13.542,79 €

Activitats dels projectes

44.096,58 €

Publicacions

23.987,21 €

Comunicació

8.967,13 €

Activitats divulgació

5.974,70 €

Campanyes

2.510,09 €

Participació en xarxes

2.657,45 €

Despeses financeres

94,05 €

Serveis bancaris i similars

94,05 €

Impostos corrents

97,75 €

Impostos corrents i taxes

97,75 €

Despeses d'estructura

6.206,37 €

Lloguer, telefonia, gestoria, material, taxes

6.206,37 €

Resultat exercici

13.174,08 €

Resultat exercici

13.174,08 €

TOTAL DESPESES

118.621,13 €
118.621 €

Despeses
d’estructura

Despeses
salarials
75.546 €
64.821 €
33.258 €

Despeses d’activitats

2013

2014

2015

2016

EVOLUCIÓ PRESSUPOST TOTAL DE L’ENTITAT
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3. Base de dades

Visualització d’exportacions d’armes espanyoles a països en conflicte
El Centre Delàs d’Estudis per la Pau ha
creat una nova eina de cerca de dades
i anàlisis en la qual es relacionen les
exportacions d’armes a països en conflicte armat. L’eina incorpora dades des
de l’any 1995 fins a l’actualitat. Aquesta
base de dades ha estat elaborada amb les dades oficials de la Secretaria
d’Estat de Comerç en el seu informe «Estadístiques espanyoles d’exportació
de material de defensa, d’un altre material i de productes i tecnologies de
doble ús».
La finalitat d’aquesta visualització és incorporar informació sobre quins
països en conflicte han rebut armes per part del govern espanyol, segons
les variables de la base de dades de l’Uppsala UCDP (Uppsala Conflict Data
Program).La rellevància d’aquesta nova eina de cerca d’exportacions d’armes
del Centre Delàs és que segons el criteri 3 de la Llei 53/2007 i de la Posició
Comuna PESC/944/2008 s’estableix que no s’haurien d’autoritzar llicències
d’exportació de material de defensa a països en tensió o conflicte armat.
Les dades poden visualitzar-se en format taula i mapa, sent descarregables
en diferents formats, facilitant així la tasca d’investigadores, periodistes,
professores i activistes en les seves activitats relacionades amb el comerç
d’armes i l’anàlisi de conflictes.
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Base de dades sobre la Banca Armada
En aquest apartat presentem dades
relatives al finançament d’empreses
d’armes entre 2011 i 2016 per part de
72 entitats financeres identificades
com a Banca Armada, entre les quals es troben els principals bancs espanyols i estrangers que operen a l’Estat, grans empreses asseguradores i
algunes empreses i institucions públiques.
El concepte de Banca Armada es refereix a totes les entitats financeres
que participen en el negoci armamentístic mitjançant un o varis tipus de
finançament, que desglossem en aquesta base de dades en 3 categories:
l’emissió de bons i pagares; la concessió de crèdits a les empreses d’armes;
fons d’inversions, accions i bons en empreses d’armament.
Base de dades sobre gènere i militarisme
La incorporació de la dona a les forces
armades s’ha plantejat formalment
com a part del procés de modernització
de l’exèrcit espanyol. Tot i que les fonts
oficials es refereixen a aquest procés com un fet d’«igualtat» la realitat és
ben diferent. Obrir les portes de l’exèrcit a la dona les equipararà en drets
als homes o les converteix en una peça més de l’engranatge militarista?
Qüestions com la violència sexual, la dificultat de la conciliació familiar o la
perpetuïtat de rols patriarcals fan pensar en l’exèrcit com una institució que
genera violència dins i fora de les seves files.
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4. 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 investigadores en la publicació d’articles en format digital, premsa escrita i mitjans
audiovisuals.
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/

■■ Bloc Diario de un altermundista (Público.es)

http://blogs.publico.es/altermundista/
Autor: Jordi Calvo Rufanges
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Aquest any s’han publicat un total de 105 articles sobre diferents temàtiques, 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 en altres mitjans de comunicació, tant generalistes com
en publicacions més específiques. Algunes d’elles han estat el Diari Ara,
Eldiario.es, La Marea, La Directa o VICE News entre altres.
Armamentisme
«Fabricar armas en casa», per Ainhoa Ruiz (04/01/2016). Blog Paz, en
construcción (Elpaís.com).
■■ «Les noves armes i els sistemes de doble ús», per Pere Brunet (21/01/2016).
Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
■■ «El joc nuclear», per Marta Saiz (18/02/2016). Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
■■ «Suïcidis de guerra», per Ainhoa Ruiz (25/02/ 2016). Blog Adéu a les armes
- Catalunya Plural (Eldiario.es).
■■ «Els tres cicles destructius», per Pere Brunet (01/06/2016). Blog Adéu a
les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
■■ «L’home reptilitzat del segle XXI: el millor autòmat de tots els tems», per
Eduardo Salvador (22/07/2016). Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural
(Eldiario.es).
■■ «España vota no a prohibir las armas nucleares», per Tica Font
(02/11/2016). Blog Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ «¿Las armas son bienes económicos?», per Pere Ortega (20/12/2016). Blog
Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ «El creixent fèrtil i els refugiats» per Pere Brunet (2/3/2016). Diari Ara
(ciencia.ara.cat).
■■ «Palomares, una descontaminación pendiente», per Teresa de Fortuny i
Xavier Bohigas (17/1/2016). Blog Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ «Desalojar al Enemigo. Tribuna Abierta» per Jordi Calvo (28/5/2016). Blog
Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
■■ «Corrupción en las ventas de armes a Angola», per Pere Ortega (15/6/2016).
Revista Mientras Tanto.
■■ «Mentes Militarizadas», per Eduardo Salvador (19/7/2016). Blog CCCB.
■■
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Conflictes i guerres
■■ «Posible

balcanización de Siria», per Tica Font (12/01/2016). Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ «Donaciones y Guerra en Siria», per Tica Font (09/02/2016). Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ «La Guerra Fría en Siria», per Pere Ortega (16/02/2016). Blog Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ «Suïcidis de guerra», per Ainhoa Ruiz (25/02/2016). Blog Adéu a les armes
- Catalunya Plural (Eldiario.es).
■■ «Ciutats en guerra: cap a un urbanisme militar?», per Albert Orta
(20/03/2016). Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
■■ «La diabólica espiral de las bombas», per Pere Ortega (29/03/2016). Blog
Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ «La guerra no es un juego», per Jordi Calvo (20/04/2016). Blog Diario de
un altermundista (Público.es).
■■ «Negociar con el ELN, nuevo reto colombiano», per Tica Font (17/05/2016).
Blog Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ «Què passa a l’Alt Karabakh? 10 claus per entendre l’escalada del conflicto», per Abel Riu (19/05/2016). Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural
(Eldiario.es).
■■ «Refugiados, vergüenza histórica», per Tica Font (31/05/2016). Blog Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ «¿Qué hacer en Siria?», per Pere Ortega (21/06/2016). Blog Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ «A la guerra de Síria, Europa no pot seguir jugant amb foc», per Edgar Vega
(29/06/2016). Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
■■ «Fin de la guerra en Colombia», per Tica Font (06/07/16). Blog Crónicas
Insumisas (Público.es).
■■ «Violencia y terror, el fracaso de Europa», per Jordi Calvo (24/07/2016).
Blog Diario de un altermundista (Público.es).
■■ «Los hidrocarburos y la guerra de Siria», per Pere Ortega (03/08/2016).
Blog Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ «El Creixent Fèrtil i els refugiats», per Pere Brunet (09/08/2016). Blog Adéu
a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
■■ «La repercussió de l’informe Chilcot: les mentides sobre Iraq s’esvaneixen»,
per Juan Ignacio Marín (25/08/2016). Blog Adéu a les armes - Catalunya
Plural (Eldiario.es).
■■ «Refrendación acuerdos FARC en Colombia», per Tica Font (20/09/2016).
Blog Crónicas Insumisas (Público.es).
18
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■■ «Refugiados de la globalización y la guerra», per Pere Ortega (27/09/2016).

Blog Crónicas Insumisas (Público.es).
B para Colombia», per Tica Font (03/10/2016). Blog Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ «Inicio de negociaciones ELN en Colombia», per Tica Font (19/10/2016).
Blog Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ «Colombia día D», per Tica Font (07/12/2016). Blog Crónicas Insumisas
(Público.es).
■■ «Quan matem l’Altre. Y quan el deixem morir», per Edgard Vega
(12/12/2016). Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
■■ «Nou d’agost», per Pere Ortega (8/11/2016). Diari Ara (ciencia.ara.cat).
■■ «La República Democràtica del Congo: a les portes d’una nova crisi», Josep
Maria Royo Aspa i Jordi Calvo Rufanges (25/7/2016). Diari Ara (ciencia.ara.
cat).
■■ «Les guerres d’Obama», José Luis Gordillo (8/7/2016)
■■ «Evolució i paper dels nens i nenes soldat en els conflictes armats», per
Ainhoa Ruiz (6/2016). Revista papers.
■■ «Plan

Cultura de la pau
■■ «Cómo frenar el yihadismo», per Pere Ortega (02/02/2016). Blog Crónicas

Insumisas (Público.es).
quieres la paz, ¿prepárate para la guerra?», per Jordi Calvo
(08/04/2016). Blog Diario de un altermundista (Público.es).
■■ «La paz genera beneficios y es más barata», per Tica Font (03/05/2016).
Blog Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ «Considerar el anticapitalismo», per Jordi Calvo (23/05/ 2016). Blog Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ «Muhammad Ali el insumiso», por Pere Ortega (07/06/ 2016). Blog Crónicas
Insumisas (Público.es).
■■ «Es necesaria la limitación y el control de armas», per Tica Font (14/06/2016).
Blog Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ «El Japó i la via cap a la pau», per Ainhoa Ruiz (28/11/2016). Blog Adéu a les
armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
■■ «Drons i canyes que salven vides», per Pere Ortega (27/10/2016). Diari Ara
(ciencia.ara.cat).
■■ «30 anys després del referèndum de l̀ OTAN» Pere Ortega (11/3/2016). Diari
Ara (ciencia.ara.cat).
■■ «Reseña de ‘mentes militarizadas: Cómo nos educan para asumir la guerra
y la violencia’» (22/11/2016). Web Campanya Desmilitaritzem l’Educació.

■■ «Si
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■■ «La

importància de desmilitizar els espais educatius» per Ainhoa Ruiz
(18/3/2016). Som Esplai.
■■ «La importància de desmilitarizar els espais educatius» per Ainhoa Ruiz
(23/5/2016). El diario de l’educació.
Economia de defensa
■■ «Salir de

la OTAN 30 años después», per Pere Ortega (01/03/2016). Blog
Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ «30 años del referéndum OTAN. Una estafa», per Tica Font (08/03/2016).
Blog Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ «La OTAN contribuye al militarismo», per Pere Ortega (15/03/2016). Blog
Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ «El gasto militar mundial y España», per Pere Ortega (12/04/2016). Blog
Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ «Augmenta despesa militar mundial, també la d’Espanya», per Pere Ortega
(10/05/2016). Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
■■ «Los programas de armas y el TC», per Pere Ortega (19/07/2016). Blog
Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ «Programas de armas y el presupuesto de Defensa», per Pere Ortega
(13/09/2016). Blog Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ «Armes i el pressupost de Defensa del 2017», per Pere Ortega (13/10/2016).
Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
■■ «La Unió Europea prepara una partida pressupostària per a investigació
armamentista», per Anna Montull i Laia Videla (26/10/2016). Blog Adéu a
les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
■■ «L’OTAN s’oposa a la resolució de l’ONU de prohibir les armes nuclears»,
per Xavier Bohigas i Teresa de Fortuny (04/11/2016). Blog Adéu a les armes
- Catalunya Plural (Eldiario.es).
■■ «El hasta pronto de Pedro Morenés», per Pere Ortega (15/11/2016). Blog
Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ «El presupuesto de defensa 2017», per Pere Ortega (29/11/2016). Blog Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ «La reorganització de l’exèrcit espanyol i la Serra de lÁlbera», per Tomàs
Gisbert (22/12/2016). Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
■■ «Por la ciència contra la por», per Pere Ortega (22/4/2016). Diari Ara (ciencia.ara.cat).
■■ «Palomares: han passat 50 anys» per Xavier Bohigas i Teresa de Fortuny
(16/1/2016). Diari Ara (ciencia.ara.cat).
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■■ «Armas españolas en Oriente Próximo», per Pere Ortega (1/2016). Revista

Alternativas Económicas.
■■ «La banca armada», per Jordi Calvo (8/7/2016). Viento Sur.

Indústria i comerç d'armes
■■ «Autobombo: Informe Exportaciones españolas de armamento 2005-2014.

Alimentando conflictos en Oriente Medio» (08/01/2016). Blog Desde fuera
de palacio (Elpaís.com).
■■ «El comercio de armamento en España», per Eduardo Melero (22/01/2016).
Blog Desde fuera de palacio (Elpaís.com).
■■ «El comercio de armamento en España (video)», per Eduerdo Melero
(29/01/2016). Blog Desde fuera de palacio (Elpaís.com).
■■ «El comercio de armamento como instrumento de intervencionismo militar internacional», per Eduardo Melero (30/01/2016). Blog Desde fuera
de palacio (Elpaís.com).
■■ «El comerç d’armament com a instrument d’intervencionisme militar internacional», per Eduardo Melero Alonso (04/02/2016). Blog Adéu a les
armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
■■ «Tendencias en las transferencias de armas», per Tica Font (23/02/2016).
Blog Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ «Maxam. Sortear la ley de venta de armas», per Tica Font (22/03/2016).
Blog Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ «Exportació d’armes: una visió comercial d’un bon negoci», per Pere Brunet
(17/04/2016). Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
■■ «Diner de sang asiàtica a Europa», per Jarron Kamphorst (26/04/2016).
Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
■■ «El comercio de armamento en España», per Eduardo Melero (03/05/2016).
Blog Desde fuera de palacio (Elpaís.com).
■■ «Corrupción en las exportaciones de armas: el caso DEFEX», per Pere Ortega (10/05/2016). Blog Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ «Sembrar armes, collir fronteres: un negoci europeu», per Michelle Delgado Van Demen (13/07/2016). Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural
(Eldiario.es).
■■ «Armas españolas de Instlaza en Yemen», per Tica Font (06/09/2016). Blog
Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ «Compte amb les empreses militars privades a Colòmbia», per Teresa de
Fortuny (04/10/2016). Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
■■ «Navantia, el Rey y Arabia Saudí: armas para la guerra», per Jordi Calvo
(08/11/2016). Blog Diario de un altermundista (Público.es).
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■■ «Auotbombo:

informe Exportaciones españolas de armamento 20062015. Armas españolas utilizadas en los conflictos de Oriente Medio»
(28/11/2016). Blog Desde fuera de palacio.
■■ «Infografía: exportaciones españolas de armamento 2015» (30/11/2016).
Blog Desde fuera de palacio.
■■ «Acords de llarga durada», Pere Ortega (29/12/2016). Diari Ara (ciencia.
ara.cat).
■■ «La despesa militar continua augmentant», Jordi Calvo (4/4/2016) Diari
Ara (ciencia.ara.cat).
■■ «La modernización de las bombas nucleares norteamericanas en Europa
occidental puede provocar una nueva carrera armamentística», per Xavier
Bohigas i Teresa de Fortuny (9/2016). Revista Mientras Tanto.
■■ «Modernización del armamento nuclear mundial», per Xavier Bohigas i
Teresa de Fortuny (1/2016). Revista Mientras Tanto.
■■ «El comercio de armamento en España», per Eduardo Melero (7/4/2016).
Cristianisme i justícia.
■■ «War profiteer of the month: Poongsan», per Jarron Kamphorst (8/6/2016).
War Register’s International.
■■ «INDRA una indústria militar a Barcelona», per Pere Ortega (6/2016). Revista Carrer.
Seguretat i defensa
■■ «Corrupción

en Defensa y Seguridad», per Tica Font (26/01/2016). Blog
Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ «La espiral del terror contra el terror», per Jordi Calvo (27/03/2016). Blog
Diario de un altermundista (Público.es).
■■ «L’irresistible ascens del dron a l’imaginari antiterrorista», per Enric Luján
(27/03/2016). Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
■■ «No es probable que Daesh ataque con material nuclear», per Tica Font
(05/04/2016). Blog Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ «L’assumpte de la Defensa: a la cua dels programes electorals», per Marta
Alemany (10/04/2016). Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
■■ «Obama: el imperio nos visita», per Pere Ortega (12/07/2016). Blog Crónicas
Insumisas (Público.es).
■■ «Ayuda humanitaria a militares para frenar las migraciones», per Tica Font
(27/07/2016). Blog Crónicas Insumisas (Público.es).
■■ «Les iniciatives de desradicalizació del terrorisme islàmic son silenciades:
Nadhatul Ulama i Noorhuda Ismail», per Eduardo Salvador (21/09/2016).
Blog Adéu a les armes - Catalunya Plural (Eldiario.es).
22
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■■ «Armes, mentides i bucs de guerra» per Jordi Calvo (16/11/2016). La Directa.
■■ «NO

a l’OTAN, 30 anys després del referèndum», per Pere Ortega
(11/3/2016). La Directa.
■■ «La seguretat ciutadana a Barcelona», per Pere Ortega (12/2016). Revista
Carrer.
■■ «Las paces europees a la deriva», per Michelle Van Demen al Día Internacional por la paz (21/9/2016). Bez.
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5. Informes i llibres

El Centre Delàs ha publicat 8 informes i 3 llibres al llarg del 2016.
Informes
■■ Informe 31: La incorporació de la dona a l’exèrcit

espanyol. Opacitat, masclisme i violència
La incorporació de la dona a les forces armades
s’ha plantejat formalment com a part del procés
de modernització de l’exèrcit espanyol. Tot i que
les fonts oficials es refereixen a aquest procés com
un fet d’«igualtat» la realitat és ben diferent. Obrir
les portes de l’exèrcit a la dona les equipararà en
drets als homes o les converteix en una peça més
de l’engranatge militarista? Qüestions com la violència sexual, la dificultat de la conciliació familiar o
la perpetuïtat de rols patriarcals fan pensar en l’exèrcit com una institució
que genera violència dins i fora de les seves files.
Autora: Maria de Lluc Bagur, investigadora del Centre Delàs
■■ Informe 30: Gènere i cultura militar. Vides,

cossos i control social sota la guerra
Nou informe del Centre Delàs on s’analitza la relació de dependència mútua entre el militarisme i el
Patriarcat. I és que quan el militarisme penetra en
una societat, mobilitza tots els recursos materials
disponibles al servei de la guerra, inclosos els recursos humans. El discurs bèl·lic, la devaluació del
valor de la vida, la construcció de l’ «altre» com a
enemic o la promoció de certes masculinitats poden
generar un augment de la violència i retroalimentar
aquella que ja existia com a mecanisme de control sobre les dones, les
criatures i les identitats sexuals i de gènere no hegemòniques.
Autora: Nora Miralles Crespo, col·laboradora del Centre Delàs d’Estudis
per la Pau
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■■ Informe 29: Exportacions espalyoles

d’armament 2006-2015. Armes espanyoles
utilizades als conflicted d’Orient Mitjà
El Centre Delàs publica un nou informe sobre les
exportacions espanyoles d’armament en el que
s’analitza el paper d’aquestes als conflictes d’Orient Mitjà així com el possible incompliment de la
legislació espanyola i europea sobre el comerç
d’armament. A l’informe s’hi destaquen tres casos
preocupants: La relació especial amb Aràbia Saudita, el fet que els explosius del grup Maxam acabin
en mans de l’ISIS, i la presència d’armament de fabricació espanyola a la
guerra del Iemen.
Autors: Tica Font (ICIP) i Eduardo Melero (Centre Delàs)
■■ Informe: Guerres de Frontera. Els fabricants

i venedors d’armes que es beneficien de la
tragèdia dels refugiats a Europa
Aquest nou informe, publicat pel Transnational Institute, Stop Wapenhandel i el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, revela com els fabricants i venedors
d’armes europeus es beneficien amb la tragèdia
dels refugiats. L’informe mostra com tant el mercat de la seguretat fronterera com el negoci de les
armes, en particular les vendes a Orient Mitjà i al
Nord d’Àfrica, d’on procedeixen la majoria dels refugiats que fugen, estan en plena expansió. L’estudi analitza la resposta
normativa europea als refugiats que ha donat lloc a un gran augment del
pressupost que beneficia a la indústria de seguretat fronterera, dominada
per grans empreses d’armes. Així mateix, l’informe apunta a una creixent
confluència d’interessos entre els líders polítics europeus que busquen
militaritzar les fronteres, la indústria de les armes i de la seguretat.
Autor: Mark Akkerman. Editors del text en anglès: Nick Buxton y Wendela
de Vries. Traducció al castellà: Centre Delàs d’Estudis per la Pau
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■■ Informe del Centre Delàs i l’ECP: República

Centreafricana: Transitant per la Cruïlla de la
(in)Governabilitat
L’informe presenta un estudi de la situació actual
a República Centreafricana (RCA) en el qual s’analitzen les claus d’índole interna i externa, determinants en la contínua inestabilitat política que ha
anat alimentant cops d’estat, dictadures militars i
el malestar de la societat civil. Aquí s’estudien les
causes de la confrontació d’elits polítiques, entre
d’altres, la marginació de certes comunitats i regions del país i la desigualtat de gènere. L’informe analitza també l’existència de clivatges ètnics, la fragmentació dels grups armats vinculats
a la latent criminalitat i la instrumentalització de la religió en la crisi i
desintegració que sofreix RCA. L’informe fa visible el rol de la Unió Europea
en l’armamentisme mitjançant l’exportació de material de defensa i armes lleugeres a RCA. Així mateix, es posa l’accent en el cas d’exportacions
d’armes i municions procedents d’Espanya i de les respectives empreses
espanyoles beneficiàries dels enfrontaments en República Centreafricana.
Autors: Jordi Calvo Rufanges (Centre Delàs) i Josep Maria Royo Aspa
(ECP)
■■ Informe 28: Els bancs que inverteixen en armes.

Actualització del finançament d’armament
nuclear, de bombes de dispersió i de les principals
indústries militars espanyoles (2011-2016)
Aquest nou informe revela el finançament de 34
empreses d’armes, entre les quals es troben les
més importants del món i identifica les entitats
financeres que conformen la Banca Armada, amb
80.000 milions d’euros destinats al finançament del
sector armamentístic entre 2011 i 2016.
Autores: Jordi Calvo Rufanges, Michelle Delgado
i Ana Fraga
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■■ Informe del Centre Delàs i l’ECP: República

Democràtica del Congo: Balanç de 20 anys
de guerra
Aquest estudi, fruit de la recerca realitzada conjuntament entre l’Escola de Cultura de Pau i el Centre
Delàs d’Estudis per la Pau, pretén identificar les
arrels i causes del conflicte que pateix la República Democràtica del Congo (RDC) així com els principals actors armats que intervenen directament
en el conflicte. Així mateix, l’informe presenta un
anàlisi de l’armamentisme, incloent dades sobre
les exportacions de material de defensa de la UE a l’RDC, les transferències i desviacions d’armament a l’RDC i als països fronterers, i un anàlisi del
militarisme a l’RDC en relació a la despesa militar. A més a més, l’informe
integra un ànalisi de l’economia política de guerra, el paper dels recursos
naturals i la dimensió de gènere en el conflicte.
Autors: Jordi Calvo Rufanges (Centre Delàs) i Josep Maria Royo Aspa
(ECP). Investigadores de suport: Elena Fernández Sandiumenge, Laura
Marco Gamundi, Eira Massip Planas, Maria Villellas Ariño
■■ Informe del Centre Delàs: L’Aràbia Saudita i els

bombardejos al Iemen: La Responsabilitat de
l’Estat espanyol
Atesa la situació de guerra civil al Iemen i la participació activa per part de l’Aràbia Saudita en la
mateixa, des del Centre Delàs hem considerat necessari analitzar la possible participació d’Espanya
en aquest conflicte a través de les vendes d’armes
a l’Aràbia Saudita, per tal de dilucidar possibles
responsabilitats. Aquest document analitza breument el context del què està passant al Iemen, les
violacions del Dret Internacional i del Dret Internacional Humanitari comeses per la coalició liderada per l’Aràbia Saudita com a conseqüència dels
bombardejos, i la contribució espanyola a la guerra mitjançant la venda
d’armes i la firma de convenis de cooperació militar amb las autoritats
saudites. El document també pretén anar més enllà de l’estudi de la qüestió, i planteja una sèrie de demandes i propostes sobre accions polítiques
que s’han de portar a terme tant en l’àmbit espanyol com europeu.
Autors: Abel Riu, Ainhoa Ruiz, Tica Font i Camino Simarro
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Llibres
■■ La societat noviolenta.

Converses amb Pepe Beunza
Dharana Editorial publica la narració de la història del primer objector de consciència per motius polítics de l’Estat Espanyol. Les creences de
Gandhi van il·luminar i van animar al protagonista
d’aquest llibre, Pepe Beunza, i a un grup d’espanyols a dur a terme en 1970 la primera campanya d’objecció de consciència. Gràcies a aquesta
campanya i a les successives mobilitzacions, es
van aconseguir dues grans victòries socials: la
promulgació de la llei d’objecció de consciència i
l’abolició del servei militar obligatori.
Autor: Pere Ortega.
Editorial: Dharana (2016). Llengua: castellà
■■ Ments militaritzades: Com ens eduquen

per assumir la guerra i la violència
Ments militaritzades mostra amb una introducció i nou capítols com des de diferents àmbits es
promou de manera més o menys explícita, però
en tot cas conscient, la militarització de les societats i dels seus individus. Sense la militarització
de les ments i sense la naturalització d’allò militar, la guerra i les armes serien tan impopulars que
abans o després deixarien d’existir. Els qui es beneficien de l’existència de les estructures militars
i de les pròpies guerres saben que han de dedicar
recursos a mantenir un elevat nivell de militarització en les ments dels
seus conciutadans, perquè mentre sigui així podran seguir mantenint la
seva situació de privilegi. Trencar amb la militarització i optar per vies
alternatives desmilitaritzadores requereix en primer lloc la identificació
del problema. Amb Ments militaritzades esperem despertar l’interès per
aquesta qüestió i oferir algunes alternatives que ens ajudin a desaprendre
la guerra i a desmilitaritzar els nostres valors i la nostra educació.
La present publicació és una proposta del Centre Delàs d’Estudis per la
Pau i de la campanya Desmilitaritzem l’educació. L’autoria del llibre cor28
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respon a un treball conjunt de nou investigadors i activistes per la pau
implicats d’una manera o un altre en tots dos grups.
Autors: Jordi Calvo Rufanges (coord.), Blanca Camps-Febrer, Gemma
Amorós Bové, Maria de Lluc Bagur, Marina Perejuan, Ainhoa Ruiz, Olívia
Viader, Eduardo Salvador, Pere Brunet
Editorial: Icaria (2016). Lengua: Castellà
■■ Trenta preguntes sobre l’OTAN.

Trenta anys després del Referèndum
Número 1 de la nova col·lecció
«Pau i Desarmament»
El Centre Delàs aprofita el trenta aniversari del
referèndum sobre la permanència d’Espanya
en l’OTAN per precisar de quina forma s’han incomplit les condicions i què suposa continuar en
l’OTAN. Aquest treball aborda trenta preguntes
i respostes sobre els aspectes relacionats amb
l’OTAN, el seu funcionament, les relacions Espanya-OTAN, l’incompliment de les condicions i
el moviment ciutadà d’oposició que va enfortir el moviment per la pau i
d’objecció de consciència.
Autors: Teresa de Fortuny i Xavier Bohigas (coords.)
Llengua: Castellà
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6. Revistes electròniques
Durant el 2016, el Centre Delàs ha editat dues revistes de Materials de treball
que s’han difós a través de la pàgina web, així com d’un enviament de mailing
a la base social del Centre.
■■ Materials de treball 53 (25 gener 2016)

■■ «Cal abolir les armes nuclears», Editorial
■■ «Contribució de les empreses espanyoles al finançament de l’armament

nuclear», Xavier Bohigas i Teresa de Fortuny
■■ «Situació actual de l’arsenal nuclear mundial», Teresa

de Fortuny i Xavier Bohigas
■■ «La meva crida al món», Masashi Teshima
■■ «La meva experiència d’un bombardeig i el desig per un món en pau
lliure d’armes nuclears», Kuniko Kimura
■■ Materials de treball 54 (22 setembre 2016)

■■ «Refugiats de les nostres guerres», Editorial
■■ «Els hidrocarburs i la guerra de Síria», Pere

Ortega
Jiménez
■■ «Les ciutats no han de ser objectiu de combat», Tica Font
■■ «Pedro Morenés, un paradigma de porta giratòria», Xavier Bohigas i
Teresa de Fortuny
■■ «Refugiats i Europa», Andrea
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7. Confèrencies, xerrades i tallers
El Centre Delàs, en la seva vocació de sensibilització i conscienciació, organitza jornades, conferències, xerrades i tallers, amb un total de 27 actes
organitzats l’any 2016, sempre que sigui possible en col·laboració amb altres
organitzacions de la societat civil a Catalunya i arreu.
■■ Acte homenatge a Josep de Delàs i Ugarte. 4 de febrer de 2016. La Casa

de Cultura de Girona
Debat al voltant de la pregunta: «Es pot ser pacifista encara». A càrrec de
Pere Ortega.

■■ Cicle de presentacions del llibre El Lobby de la Industria Militar Espa-

ñola. Adónde van nuestros impuestos
■■ 31 de març de 2016. Llibrería Espai con-

trabando, Barcelona: El Centre Delàs ha
organitzat en col·laboració amb Icaria Editorial. Amb Pere Ortega i Albert Recio.
■■ 3 de maig de 2016. Mollet del Vallès,
Barcelona: Presentació del llibre amb
Pere Ortega a la Llibreria Illa.
■■ 5 de maig de 2016. Arenys de Mar, Barcelona: Presentació del llibre
amb Pere Ortega al Centro cultural El Calisay.
■■ 11 de desembre de 2016. Santiago de Compostela, La Coruña: Pere
Ortega va oferir una xerrada per reflexionar sobre el tema. Llibreria
Couceiro, Plaza Cervantes, 6.
■■ Xerrada «Banca armada.

Què s’amaga darrera els bancs?»
■■ 18 de juny de 2016. Casal de Joves La Traca,

Gran Via 837, Barcelona: Xerrada per difundir la inversió dels de les bancs a empreses
d’armament, amb la intervenció d’Ainhoa
Ruiz, investigadora del Centre Delàs d’Estudis
per la Pau.
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■■ Presentació

del llibre 30 anys del referèndum sobre la permanència

a l’OTAN
■■ 11

de març de 2016, Aula
Magna UB, Gran Via de les
Corts Catalanes 585, Barcelona: Debat sobre l’evolució
de l’OTAN, coincidint amb la
presentació del llibre Trenta
preguntes sobre l’OTAN. Trenta anys després del referèndum, elaborat pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau i publicat per l’ICIP.

■■ Conferència «Les armes no eduquen. Les armes maten!»
■■ 12

d’abril de 2016, Rectorat, Sala de
Juntes: A càrrec de Pere Brunet i Eduardo Salvador, investigadors del Centre
Delàs d’Estudis per la Pau i membres
de la plataforma Desmilitaritzem
l’educació.
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■■ Nit Temàtica «Mentes militarizadas: Cómo nos educan para asumir la

guerra y la violencia»
■■ 15 d’abril 2016, Cal Temerari, Sant Cugat:

Les Nits Temàtiques són un espai pel debat sobre temàtiques relacionades amb
l’actualitat política i social a partir de la
lectura d’un o diversos llibres. En aquet
cas: Mentes militarizadas.
Presenten: Blanca Camps-Febrer i Ainhoa
Ruiz
Participen: Jordi Calvo, Gemma Amorós,
Maria de Lluc, Marina Perejuan, Olívia Viader, Eduardo Salvador i Pere Brunet.

■■ Presentació del llibre La societat noviolenta. Converses amb Pepe Be-

unza
■■ 18 de maig de 2016. Barcelona: amb Pere Or-

tega al Espai Contrabandos.
■■ 27 de maig de 2016. Biblioteca de l’Ampolla,
Tarragona: amb Pere Ortega
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■■ Xerrada «Objecció fiscal a la despesa militar»
■■ 20

de maig de 2016, a les 18h. Passatge
Lugo 18, Barcelona: xerrada organitzada
pel Centre Delàs Objecció fiscal a la despesa militar, per Xavier Bohigas i Teresa de
Fortuny a l’Associació de Veïns i Veïnes del
Carmel.

■■ Conferència sobre el negoci de les armes
■■ 22

de novembre de 2016, Carrer Marina 380, Casal de la gent gran
Baix Guinardó, Barcelona: Juntament amb l’IPB, el Centre Delàs organitza una xerrada sobre «les empreses i traficants que s’enriqueixen a
costa de milers de morts», per Jordi Calvo a les Conferències d’Actualitat
Social, Política i Econòmica d`Educació per la Ciutadania.

■■ Conferència sobre la crisi d’Ucraïna
■■ 20

de desembre 2016, Pati Llimona, carrer Regomir 3, Barcelona:
Juntament amb GEURASIA (Grup
d’Estudis d’Europa i Eurasia) i el
Centre de Treball i Documentació, el
Centre Delàs va organitzar una conferència sobre el conflicte d’Ucraïna
en la qual es va abordar la re-militarització d’Europa de l’Est, l’impuls que ha suposat per a l’OTAN tota la
qüestió d’Ucraïna o la tornada a la retòrica de la Guerra Freda. En l’acte
es presentó el llibre Ucraïna. De la Revolució del Maidán a la Guerra del
Donbass. L’acte va comptar amb la participació de: Rubén Ruiz, Javier
Morales, Ruth Ferrero, Pablo González, Abel Riu.
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de presentacions del Diccionari de la Guerra, la pau i el desarmament

■■ Cicle

El Centre Delàs va organitzar en col·
laboració amb Icaria Editorial presentacions del llibre Diccionari de la guerra, la
pau i el desarmament: 100 entrades per
analitzar els conflictes armats, la pau i
la seguretat.
■■ 19 de gener de 2016. C/Regomir 3,

Barcelona: Amb motiu de la presentació del llibre es va organitzar el diàleg «Vivim en un temps de terror,
inseguretat i guerra? Quines són les nostres responsabilitats? Què podem fer per acabar amb la guerra?». Coordinen Jordi Calvo Rufanges i
Alejandro Pozo Marín, i van participar Josep Ramoneda, Arcadi Oliveres
i Blanca Camps-Febrer. Pati Llimona.
■■ 15 de març de 2016. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona: Amb motiu
del 30é aniversari del referèndum de la OTAN es va fer la presentació
del llibre Diccionari de la guerra, la pau i el desarmament. Llibreria Abacus, Rbla. Just Oliveras 5.
■■ 18 de març de 2016. Pamplona: Amb motiu de la presentació del diccionari es va organitzar la xerrada Guerra, terrorismo e inseguridad,
¿quién es responsable? ¿hay alternativas pacíficas y no violentas?, amb
Jordi Calvo Rufanges. Karakrak, calle Mayor 54-56, Iruñea-Pamplona.
■■ 20 de maig de 2016. Valencia: Amb motiu de la presentació del diccionari es va organitzar la xerrada Què podem fer per a frenar el terrorisme? Qui n’est el responsable? Quines alternatives hi ha?, a càrrec de
Jordi Calvo. Centre Social Terra, Baró de Sant Petrillo 9.
■■ 16 de juny de 2016. Castelló: Presentació del diccionari i xerrada sobre
el negoci de la guerra i cultura de pau. Per Jordi Calvo.
■■ 23 de juny de 2016. Santander: Presentació del Diccionari de la guerra,
la pau i el desarmament, per Jordi Calvo. La Libre.
■■ 24 de juny de 2016. Oviedo: Presentació del Diccionari de la guerra, la
pau i el desarmament, per Jordi Calvo. Cambalache.
■■ 29 de setembre de 2016. La Garriga: Pesentació del llibre Diccionari
de la guerra, la pau i el desarmament i debat sobre «la situació de les
persones refugiades, responsabilitats en el conflicte, la fugida i la resposta del governs d’Europa», a càrrec d’Arcadi Oliveres. Biblioteca Núria
Albó, c/ del Centre 49.
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■■ 2 de febrer de 2016. Granada: Amb motiu de la presentació del Diccio-

nari es va organitzar el diàleg «Vivim en un temps de terror, inseguretat
i guerra? Quines són les nostres responsabilitats? Què podem fer per
acabar amb la guerra?» Coordinen Jordi Calvo Rufanges i Alejandro Pozo
Marín, van participar José Ángel Ruiz Jiménez i va moderar Chloé Meulewaeter. Librería Bakakai, c/ Tendillas de Santa Paula 11.

■■ Jornades Feministes pel Dia Internacional de les dones treballadores
■■ 8 de març de 2016, Barcelona. Xerrada

sobre Gènere i militarisme a l’Espai Autogestionat Mallolis a càrrec del Centre
Delàs.

■■ Jornades per la Pau i la No-Violència
■■ 30

de gener 2016, Barcelona. Ateneu
Santfeliuenc, c/ Vidal i Ribes, 25: celebra el dia mundial per la noviolència,
data de l’assessinat de Gandhi. Amb
aquest motiu, van tenir lloc a Sant Feliu
de Llobregat les Jornades Per la pau i la
noviolència, organitzades entre altres
entitats pel Centre Delàs.
■■ 21 de gener a las 19h. a l’Aula de Cultura de l’Ateneu Santfeliuenc, Barcelona. Conferència–diàleg Desarmament
i alternatives a la guerra, a càrrec de
Pere Ortega.
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■■ Ponències de les investigadores del Centre Delàs en altres conferències

de la societat civil
En total, al llarg del 2016, les membres investigadores del Centre Delàs han
participat a 67 conferències i xerrades sobre pau i desarmament organitzades per altres organitzacions de la societat civil
de presentació del llibre Drones. Sombras de la guerra contra
el terror a Euskal Herria (gener 2016), amb Enriz Luján. Iruña (19 de gener), Bilbo (20 de gener), Gasteiz (21 de gener) i Donostia (22 de gener).
Organitza Virus Editorial.
■■ «Desarmament i alternatives a la guerra» (21 de gener de 2016), per
Pere Ortega a l’Ateneu Santfeliuenc, Sant Feliu de Llobregat.
■■ «Com es preparen i quines són les causes de les guerres» (23 de
gener de 2016), per Pere Ortega al Fòrum Català de Teologia i Alliberament, Barcelona.
■■ «Movimiento por la Paz y Campañas de Desarme» (3 de febrer de
2016), per Pere Ortega al Curso Instituto IECAH, La Casa Endendida, Madrid.
■■ «Espot ser pacifista, encara?» (4 de febrer de 2016), participació de
Pere Ortega a l’acte en record de Pepo Delàs organitzat per Justicia i
Pau de Girona a la Casa de la Cultura.
■■ Taula rodona «La banca i la indústria de l’armament» (11 de febrer de
2016), per Jordi Calvo a les jornades Banca i Miseria al Centre Cívic de
Sant Oleguer. Organitza Crida per Sabadell.
■■ Taula rodona «La crisi dels refugiats» (11 de febrer de 2016), per Jordi
Calvo a la XII Jornada de Cooperació de la Universitat Ramón Llull.
■■ Presentació del llibre Diccionario de la guerra, la paz y el desarme
(26 de febrer de 2016), per Jordi Calvo, Alejandro del Pozo i Blanca
Camps Febrer a les Jornades 2016 per una Cultura de Pau del Casal
Entitats Mas Guinardó. Organitza Cooperatica Cultural Rocaguinarda.
■■ «Les dones i les Revoltes Árabs» (5 de març de 2016), per Blanca
Camps-Febrer a la Casa de la Cultura de Ciutadella. Organitza el Partit
Socialista de Menorca, PSM.
■■ Xerrada «Gènere i militarisme» a les Jornades Feministes (8 de març
de 2016).
■■ Moderació per Jordi Calvo de la taula rodona sobre seguretat (08 de
març de 2016), a Blanquerna.
■■ Xerrada a l’acte pels refugiats a Sagrada família (9 de març de 2016),
per Jordi Calvo.
■■ Cicles
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■■ Xerrada «¿Ahorras para la guerra? Bancos, Guerras y Alternativas»

(11 de març de 2016), per Jordi Calvo. A Ekoerxea, Pilota Kalea.
■■ Xerrada «Factors econòmics dels desequilibris nord-sud» (12 de març

de 2016), per Alejandro Pozo a les Llavors Formatives Alberguem esperança per un comerç més just. Organitza Setem.
■■ «25 guerras cada año, 61 millones de personas desplazadas» (25 de
març de 2016), per Pere Ortega a les Jornades La guerra empieza aquí,
Santiago de Compostela.
■■ «El negoci i el poder de les armes» (30 de març de 2016), xerrada per
Arnau Sala al cicle de debats Quatre elements de la crisi de civilització,
al Casal Popular de Vilafranca del Penedès.
■■ «El negoci de la guerra... indústria, bancs i comerciants d’armes»
(30 de març de 2016), a càrrec de Jordi Calvo Rufanges. Organitzen
l’Associació Josep Vidal i Llecha i el Centre de Lectura de Reus
■■ Taula rodona «Conquerim les sobiranies!» (2 d’abril de 2016), amb la
participació de Jordi Calvo al II Festival Mots Lliures. Sant Esteve de
Palautordera.
■■ Conferencia «Tiempos de desigualdad, pobreza, guerra y terror,
¿quién es responsable?, ¿hay alternativas?» (9 d’abril de 2016), per
Jordi Calvo Rufanges al V Seminatio de Fontilles de Salud y Cooperación
para el Desarrollo de l’Universitat d’Alicante.
■■ Taller «Banca armada vs banca ética» (15 d’abril de 2016), a càrrec de
Jordi Calvo a les X Jornades d’ensenyaments econòmics, administratius
i comercials. Organitza l’Universitat Autònoma de Barcelona.
■■ «Claves para realizar un anàlisis crítico de la guerra, la paz y el desarme en el mundo actual» (20 d’abril de 2016), a càrrec d’Alejandro
Pozo a les Seminarios Interculturales del Máster Universitario en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo, a l’Aula Magna
de la F.C.H.S.
■■ Xerrada «Cultura de pau i banca armada» (30 d’abril de 2016), per Jordi
Calvo. Organitza Assemblea Setem Cat.
■■ Xerrada-debat «Què és la guerra contra el terrorisme?» (11 de maig
de 2016) amb Jose Luís Goridllo al Centre Cívis de Vallvidrera.
■■ Xerrada «Participació i mobilització social» (12 de maig de 2016), per
Jordi Calvo a les Llavors Formatives Alberguem esperança per un comerç més just. Organitza Setem.
■■ «La noviolencia de la industria militar espanyola» (15 de maig de
2016), per Pere Ortega al Congreso Internacional sobre la paz imperfecta, Universidad de Granada.
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■■ «De què fugen els refugiats?» (20 de maig de 2016), per Pere Ortega a

les jornades: Som un poble acollidor de Refugiats. Implica’t. Organitza
l’Espai ITACA, l’Agrupament Escolta MINTAKA i el Consell Municipal de
Cooperació i Solidaritat. Al Centre La Unió, Teià.
■■ Taller «Participació Social» (21 de maig de 2016), per Jordi Calvo. Organitza Setem.
■■ Xerrada per promocionar l’objecció fiscal a la despesa militar (2 de
juny de 2016), a càrrec de Jordi Calvo i Arcadi Oliveres al Xalet Negre.
■■ «Economía desmilitarizada» (9 de juny de 2016), per Jordi Calvo Rufanges a les Jornadas de economía para la vida. Las Parmas de Gran
Canaria.
■■ Taller «Cultura de paz y antimilitarismo» (10 de juny de 2016), per Jordi
Calvo a Universidad de Canarias.
■■ Xerrada-col·loqui «Com contribueix Espanya en els conflictes de l
Órient Mitjà?» (17 de juny de 2016), a càrrec de Jordi Calvo a l’Ateneu
de Montbui.
■■ Col·loqui sobre el conflicte sirià (18 de juny de 2016), per Alejandro
Pozo, Jordi Calvo i Enric Mrist a la Biblioteca Central Gabriel Ferrater
de Sant Cugat.
■■ Xerrada sobre la Campanya Banca Armada (18 de juny de 2016), per
Ainhoa Ruiz a El Clot.
■■ Xerrada sobre «Armes: El gran negoci en el conflicte sirià» (19 de juny
de 2016), per Pere Ortega. Organitza l’Ayuntament de Tarragona, Stop
Maremortum i el Centre de Cooperació al Desenvolupament URV pel Dia
Mundial de les Persones Refugiades.
■■ Xerrada–Presentació del llibre Banca armada vs Banca ética, amb Jordi Calvo Rufanges (23 de juny de 2016).
■■ Reunió de Pere Ortega amb membres del govern de la Nació (27 de juny
de 2016). Jornadas IPB América Latina. Buenos Aires, Argentina.
■■ Reunió s’assessorament de Pere Ortega amb l’Instituto Latino Americano para la Paz y la Ciudadania (27 de juny de 2016). Jornadas IPB
América Latina. Buenos Aires, Argentina.
■■ Conferencia «El armamentisme en América Latina y en la Argentina» (28 de juny de 2016), per Pere Ortega. Jornadas IPB América Latina.
Buenos Aires, Argentina.
■■ Sopar de Pere Ortega amb la Ministra de Seguretat (Patricia Bullrich)
i part del seu equip de govern amb les persones internacionals del
congrés. Tema informal de debat la violència del crim organitzat i el
control d’armament (28 de juny de 2016). Jornadas IPB América Latina.
Buenos Aires, Argentina.
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■■ Conferencia «Iniciativas innovadoras en el control de armas» (29 de

juny de 2016), per Pere Ortega. Jornadas IPB América Latina. Buenos
Aires, Argentina.
■■ «Hablemos de Paz en Argentina. Juntos cambiando el rumbo» (28 i 29
de juny de 2016), amb la participació de Pere Ortega i Tica Font. Jornadas
IPB América Latina. Buenos Aires, Argentina.
■■ Conferencia «La problemàtica del tràfic d’armes en Amèrica Llatina» (30 de juny de 2016), per Pere Ortega al marc del pre-congrés de
l’International Peace Bureau IPB. Rosario, Argentina.
■■ Dinar Pere Ortega amb l’equip de gestió municipal i provincial (30 de
juny de 2016), tema d’intercanvi, la violència en la ciutat, els augments preocupants i la procedència de les armes al «menudeo».
Abordem els nivell d’implicació dels cossos de l’administració amb el
crim organitzat i el narcotràfic i les relacions amb pagaments de campanyes polítiques. Rosario, Argentina.
■■ Reunió de Pere Ortega (30 de juny de 2016) amb la intendent municipal
(alcaldessa), el secretari (regidor) de control i convivència, l’Observatori
de convivència i seguretat, ciutats educadores i del govern provincial
de Santa Fe la direcció provincial de control d’armament, la secretaria
(conseller) d’Anàlisi i processos interministerials, la secretaria de seguretat (conseller de seguretat) i del ministeri públic de l’acusació (fiscalia)
i la secretaria de política criminal). Rosario, Argentina.
■■ Reunió de Pere Ortega amb la Federación Uruguaiana de Magisterio,
sindicat de professorat (04 de juliol de 2016). Montevideo, Uruguay.
■■ «Desarme. Hacia la Construcción de un Clima de Paz» (4 i 5 de juliol
de 2016), amb la participació de Pere Ortega i Tica Font. Pre-conferencia
en Montevideo, Uruguay de la Conferencia Mundial del IPB. Organitza
el Movimiento de Educadores por la Paz de Uruguay.
■■ «La Carrera Armamentista enemiga de la Paz y el Desarrollo» (5 de
juliol de 2016), amb la participació de Pere Ortega i Tica Font. Pre-conferencia en Montevideo de la Conferencia Mundial del IPB.
■■ «Mentes militarizadas. Educació per la no violència» (20 de juliol de
2016), als Tallers de debats socials del Centre Penitenciari d’Homes de
Barcelona.
■■ Xerrada sobre despesa militar i comerç d’armes (20 de juliol de2016),
al Consell Català del Foment de la Pau, CCFP.
■■ «Desenmascarant les relacions militars Espanya-Israel» (13 de setembre de 2016), participació del Centre Delàs a les jornades Dones
rumb a Gaza.
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al debat «La pau, procés imprescindible per la justícia
global» (21 de setembre de 2016), per Pere Ortega. Organitza LaFede,
Barcelona.
■■ Xerrada «Conflictos, comercio y negocios. El trasfondo de la crisis
humanitaria de los refugiados» (26 de setembre de 2016), per Jordi
Calvo al Solimed, Valencia.
■■ «Military Expenditure: The Beginning of War» (01 de octubre de 2016),
per Pere Ortega al World Congress Disarm for a Climate of Peace, Berlín.
■■ «Don’t Bank on the Bomb» (01 de octubre de 2016), taller impulsat per
la delegació alemanya de la Campanya Internacional per Abolir les Armes Nuclears (ICAN) on es va presentar l’Informe 28: Els bancs que
inverteixen en armes i la Campanya Banca Armada, per Audrey Esnault.
■■ «The Military-Security-Industrial Complex» (01 de octubre de 2016),
taller organitzat pel Transnational Institute (TNI), on es tracta el tema
de la seguretat nacional i la seva relació amb la indústria militar. Amb
la participació de Jordi Calvo.
■■ «Finding European strategies to stop the arms trade» (01 de octubre
de 2016). Taula rodona impulsada per representants alemanys de la
Xarxa Europea contra el Comerç d’Armes (ENAAT), on s’analitza la situació actual de les polítiques d’armes a nivell europeu, i es discuten les
estratègies i accions per canviar-les. Amb la participació de Jordi Calvo.
■■ «Global Campaign on Military Spending (GCOMS)» (02 de octubre
de 2016). Taula rodona i taller organitzades per l’IPB, on s’exploren la
història i les dimensions de la despesa militar actual i s’intercanvien
d’idees per una millora de la coordinació de la campanya a nivell internacional.. Amb la participació de Jordi Calvo i Ainhoa Ruiz.
■■ «Less money for weapons, more funds for Peace Economics» (02 de
octubre de 2016). Taller organitzat per la Xarxa Italiana pel Desarmament i la ENAAT, que pretén subratllar els problemes relacionats amb
l’aument de les despeses militars per a l’adquisició d’armes. Amb la
participació de Jordi Calvo.
■■ Xerrada a la mobiliztació Can Torres (12 octubre de 2016), per Tomàs
Gisbert contra maniobres militars/ camp de tir militar de Sant Climent
■■ «The dangerous liaisions between Turkey and Jihadism» (17 d’octubre
de 2016), per Jordi Calvo a Blanquena International Relations Debates.
■■ «¿Banca armada o banca ètica? Els bancs que inverteixen en armes»
(3 de novembre de 2016), per Jordi Calvo Rufanges. Organitza el Grup
Cooperatiu Ecos i la Cooperativa Arç.
■■ «El comerç d’armes» (8 de novembre de 2016), per Pere Ortega al Centre Calisay, Arenys de Mar.
■■ Participació
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i col·loqui del llibre Mentes militarizadas (10 de novembre de 2016), amb María de Lluc Bagur a les jornades Desmilitaritzem
amb llibres. Organitza Desmilitaritzem l’Educació. Casal del barri Folch
i Torres.
■■ «Recuperando la memoria de los espacios públicos» (24 de noviembre de 2016), per Pere Ortega a les Jornadas Memoria(s) para la convivencia y la construcción del futuro, organitzadas per AIPAZ.
■■ Xerrades «Stop Mare Nostrum. Sinergias para la sensibilización
e incidencia política ante la militarización de la seguridad de las
fronteras y la construcción de la Europa fortaleza», per Pere Ortega
i «Alianzas y llamamiento de acción para detener la guerra en Siria.
6 puntos del Plna de Paz. International Peace Bureau (IPB)», PER Tica
Font (30 de novembre de 2016), a les IV Jornadas antimilitaristas y de
memória histórica en Astra.
■■ Taula rodona «25 anys d’independències 1991-2016. Un quart de segle
sense l’URSS» (22 de desembre de 2016), amb la participació de Abel
Riu. Organitza CIEMEN al seu Auditori.
■■ Exposició «Weapons. El negoci de les armes», (del 15 de desembre
de 2016 al 28 de febrer de 2017), per Marc Javierre-Kohan al Castell de
Montjuïc. Organitza l’Ajuntament de Barcelona.
■■ Presentació
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8. Cursos i formació

Assemblea anual 2016 i IX seminari intern del Centre Delàs
Assemblea ordinària anual 2016 i seminari intern de debat estratègic sobre el
present i el futur del Centre Delàs.
Dissabte 10 de setembre de 2016, seu
de Lafede.cat, Barcelona - Per a totes
les membres col·laboradores i sòcies del
Centre Delàs.

Seminari «La militarització de l’acció humanitària i la instrumentalització de la religió en els conflictes: el cas de la República Centreafricana»
Seminari sobre el conflicte a República
Centreafricana: «La militarització de l’acció humanitària i la instrumentalització
de la religió en els conflictes: el cas de la
República Centreafricana».
Divendres 17 de juny de 2016, seu de Lafede.cat, Barcelona

Seminari «El paper dels mitjans de comunicació i els conflictes armats:
el cas de la República Democràtica del Congo»
Seminari El paper dels mitjans de comunicació i els conflictes armats: reptes,
oportunitats i dificultats. Recursos naturals i vulneracions de drets humans: la
República Democràtica del Congo.
Dimarts 23 de febrer de 2016, seu Lafede.cat, Barcelona
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9. Jornades

Durant l’any 2016 el Centre Delàs ha organitzat a les jornades anuales les
jornades anuals dedicades a les «Dones militars» per reflexionar sobre qüestions de pau, gènere i militarisme.
Jornades «Gènere i militarisme. Dones militars»
El 17 de novembre de 2016, a Barcelona, celebrem les Jornades Anuals del Centre Delàs
d’Estudis per la Pau «Dones militars» per
reflexionar sobre qüestions de pau, gènere
i militarisme.
El Centre Delàs d’Estudis per la Pau dedica
les seves jornades anuals de 2016 a reflexionar sobre el paper de la dona en les estructures militars i conflictes armats, fent un repàs
als diferents rols que poden exercir.
Des d’un enfocament feminista, el patriarcat
és causa i conseqüència de la violència militar. Una violència que apareix en zones en conflicte armat, en les estructures
militars, en processos de preparació per la guerra i en la societat deles quals
aquestes formen part.
És el militarisme una derivada més del patriarcat que legitima i perpetua la
violència contra la dona? Per donar resposta a aquestes qüestions i a moltes més relacionades amb el gènere i el militarisme, comptarem amb dues
taules rodones sobre la qüestió de gènere a l’Exèrcit espanyol i els rols
de la dona en els conflictes armats.
L’acte va tenir lloc a les 17.30 de la tarda al l’Auditori Blanquerna, en el carrer
Valdonzella 12, Barcelona.
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Programa
17.30 h Acte de benvinguda
■■ Presentació de les jornades a càrrec de Manel Vila, Director de l’ACCD i
d’Aihnoa Ruiz, investigadora col·laboradora del Centre Delàs
18.00h - 19.30h taula rodona «La qüestió de génere a l’Exèrcit espanyol»
■■ Julio Rodríguez: Cap de l’Estat Major de Defensa durant el període 20082011. General de l’Aire fins a 2015.
■■ María de Lluc Bagur: Investigadora Centre Delàs d’Estudis per la Pau.
■■ Modera: Gemma Amorós: Investigadora Centre Delàs d’Estudis per la
Pau (per confirmar).
19.30h - 21.00h taula rodona «Els rols de les dones en els conflictes
armats»
■■ Nora Miralles: Investigadora Centre Delàs d’Estudis per la Pau i periodista.
■■ María Villellas: Women’s International League for Peace and Freedom
(WILPF) i investigadora de l’Escola de Cultura de Pau.
■■ Yanira Restrepo: Ex-miliciana del M19 en Colòmbia.
■■ Alba Sotorra: Realitzadora i productora de documentals sobre Orient
Mitjà i Unitats de Defensa de les Dones Kurdes.
■■ Montserrat Cervera: Activista feminista i integrant de Dones per Dones
i Mujeres de Negro.
■■ Modera: Pamela Urrutia: Women’s International League for Peace and
Freedom (WILPF) i investigadora de l’Escola de Cultura de Pau.
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Ressó de les Jornades en xarxes socials i mitjans de comunicació
■■ Xarxes Sociales: fb I twitter Facebook: en total 9551 vegades / Twitter:
#DonesMilitars
■■ Publicació en 16 Agendas de diferents mitjans de comunicación, plataformes i organitzacions de pau:
■■ La Directa, La Vanguardia, Xarxanet, Crai Barcelona, Lafede.cat Intercom, KurdisCat, La Caladona, WILFP España, Edualter, La Blanquerna
bulletí, Carpediem.barcelona, Bubonum, Escola de Cultura de Pau UAB,
Heyevent.uk, Asociació Petits Músics del Món
Articles i mencions
■■ «El Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs celebra les seves jornades
anuals sobre Dones Militars» (10/11/2016). Libertat.cat.
■■ «El Centro de Estudios por la Paz JM Delàs celebra sus jornadas anuales
sobre Mujeres Militares» (10/11/2016) Tercera Información.
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10. Campanyes

NO EU MONEY FOR THE ARMS INDUSTRY
En aquests darrers anys, el lobby del sector
armamentista europeu ha estat exercint una
creixent pressió perquè milions d’euros que
podrien anar destinats a projectes desenvolupant maneres pacifistes de resoldre i preveure conflictes, siguin per contra, destinats
a la recerca per la producció d’armes.
Tot i que s’està utilitzant la «defensa» com a pretext, la veritat és que l’objectiu és mantenir el comerç d’armes europeu competitiu i sostenir la capacitat
dels estats membres per exportar a l’exterior, incloent a països com l’Aràbia
Saudita que contribueixen a crear inestabilitat i estan directament involucrats en conflictes armats amb un elevat número de víctimes.
La Comissió Europea ja ha aconsellat la inclusió de la recerca en armament
pel nou pressupost. Ara, l’aprovació definitiva està en mans dels diputats al
Parlament Europeu i els estats membres, i serà debatuda entre setembre i
novembre d’aquest any. Si s’aprova, no només es veurà afectat el pressupost del pròxim any 2017, sinó que s’iniciarà una inversió de 3,5 mil milions
d’euros en un projecte europeu de recerca en defensa que serà implementat
entre 2021 i 2027.
És per això que a través de la Xarxa Europea Contra el Comerç d’Armes (ENAAT en les seves sigles en anglès) de la qual el Centre Delàs d’Estudis per la
Pau n’és membre, hem llançat aquesta campanya amb l’objectiu d’impedir
que s’aprovi aquest nou pressupost i fer veure als diputats que ens representen, que la voluntat de la població europea és la de promoure la pau i no
la de participar en conflictes armats.
Participació del Centre Delàs:
■■ Comunicat de premsa: La UE hauria de promoure la pau i no subvencionar la indústria armamentista, 13 de septembre de 2016
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■■ Comunicat

de premsa: La UE aprova el finançament per la recerca de
industria armamentista amb diners públics de la UE, 1 de desembre de
2016
■■ Preparació d’una acció de mobilització virtual en el marc de l’ENAAT i
dinamització de la petició a Catalunya i l’Estat espanyol amb 63.968 signatures aconseguides: We Move Europe: «U.E.: No inviertas en armas».
CAMPANYA INTERNACIONAL PER L’ABOLICIÓ
DE LES ARMES NUCLEARS (ICAN)
El Centre Delàs participa en la Campanya
Internacional per a l’Abolició de les Armes
Nuclears (ICAN) impulsada des de Suïssa
que lluita per a l’elaboració d’un tractat que
prohibeixi l’ús de les armes nuclears a nivell
internacional i que sigui rati- ficat pels governs dels diferents països del món,
donat que últimament la proliferació d’armes en diversos punts del planeta
comença a ser preocu- pant. L’objectiu del Centre Delàs és el de donar més
impuls a una iniciativa que, gracies a l’acció coordinada de varies entitats del
món, pretén eliminar completament les armes nuclears ja que representen
un perill enorme per a la humanitat.
Podem estructurar la feina portada a terme pel Centre Delàs de dinamització
de la Campanya ICAN a nivell català i estatal, segons els eixos següents:
Participació del Centre Delàs:
■■ Participació en la World Conference against A ans H Bombs
■■ «Working Together for the World without Nuclear Weapons Overcoming
Nuclear Deterrence Doctrine; Peaceful Settlement of Conflicts; End to
Nuclear Power Plants; Safe and Secure Life and Environment» (Jordi
Calvo).
■■ Difusió i incidència realitzada sobre el Tractat de les Nacions Unides per
la prohibició d’Armament Nuclear (Resolució L41)
■■ Difusió Informe anual 2016 «Don’t Bank on the Bomb» sobre el finançament de les empreses d’armes nuclears
■■ Treball en xarxa a nivell internacional amb l’IPB mitjançant la Visita a
Hiroshima i la participació al Congress «Disarm for a climate of Peace»
■■ Publicació d’articles de recerca i d’opinió sobre l’armament nuclear.
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Mencions als mitjans de comunicació
■■ M.S.C. «Andorra, en contra d’una resolución de l’ONU per prohibir les
armes nuclears». Diari Bon Dia d’Andorra (05/12/2016): Menció a Xavier
Bohigas i Teresa de Fortuny
■■ Xavier Bohigas iTeresa de Fortuny. «Modernización del armamento nuclear mundial«. Revista Mientras Tanto, núm. 142 (01/2016)

CAMPANYA STOP KILLER ROBOTS
El Centre Delàs col·labora en la
Campanya Stop «Killer Robbots»,
una coalició internacional que treballa des de 2012 per la prohibició
preventiva d’armes completament autònomes. Aquesta campanya s’ha gestionat des del Centre Delàs des d’una posició de seguiment i difusió interna
de les seves activitats. Com que és una campanya que està desenvolupant
majoritàriament la seva activitat (el procés de debat, reflexió i de proposta de
limitació del desenvolupament dels robots militars en l’àmbit internacional) a
les Nacions Unides, l’activitat actual a casa nostra és d’aprenentatge i construcció de l’argumentari per quan calgui fer incidència a Catalunya i a l’Estat.

CAMPANYA CONTRA EL COMERÇ D’ARMES
El Centre Delàs, com a membre de IANSA, participa
a la campanya contra el comerç des del 2003 quan
va ser iniciada per Amnistia Internacional, Intermón
Oxfam i IANSA. L’objectiu d’aquesta campanya era
aconseguir un acord mundial i jurídicament vinculant que es plasmaria en un Tractat sobre el Comerç d’Armes, que contribueixi a posar fi a les transferències internacionals d’armes convencionals
que puguin ser utilitzades per cometre violacions greus dels drets humans
i agreujar conflictes i situacions de pobresa.
Després de ser ratificat per 55 estats, el 24 de desembre 2014 va entrar en
vigor el Tractat Internacional sobre el Comerç d’Armes (TCA), representant
un pas positiu en la regulació d’un dels més criminals comerços actuals. No
obstant això, cal recordar que la Unió Europea va desenvolupar una Posició
Comuna que regula el comerç d’armes i que és d’obligat compliment pels 28
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estats membres, que l’Estat espanyol va convertir en Llei, segons el qual, els
Estats no poden vendre armes a Estats on existeixin greus vio- lacions dels
drets humans, tensions o conflictes armats interns; que les exportacions
puguin atemptar contra la pau o la seguretat regional o que hi hagués un
risc de desviar les armes a uns països tercers indesitjables, entre d’altres.
Per tant, és cabdal seguir treballant des de la societat civil contra el comerç
d’armes i per a una major i més efectiva regulació d’aquest sector. Per allò, al
llarg del projecte, el Centre Delàs ha mantingut activa la seva participació en
la Campanya contra el comerç d’armes, conjuntament amb les altres entitats
membres, per tal de fer un seguiment de l’aplicació del TCA i de la Posició
Comuna, especialment en el context actual, en el qual els països eu- ropeus
exporten armes a països com Aràbia Saudita i tots els països del Golf, Israel, Colòmbia, Afganistan, Líbia, Egipte i tots els països on es van produir les
revoltes àrabs, molts països de l’Àfrica subsahariana.

CAMPANYA GCOMS
La Campanya Global sobre la Despesa Militar (GCOMS,
per les seves sigles en anglès) és una campanya internacional fundada el desembre de 2014 i promoguda per
l’Oficina Internacional per la Pau (IPB, per les seves sigles
en anglès). Després de cinc Dies Globals d’Acció, els que
han estat una concentració anual des de 2011, l’objectiu
principal és reduir la despesa militar global gràcies al
treball cooperatiu fet per organitzacions de la societat civil. A dia d’avui, més
de cent organitzacions de 35 països diferents s’han unit a la campanya. El
Centre Delàs d’Estudis per la Pau és l’entitat que coordina internacionalment
la campanya i la promou a Catalunya i a tot l’Estat espanyol.
Participació del Centre Delàs:
■■ Una campanya a les xarxes socials (Facebook, Twitter), per assolir i
sensibilitzar al públic i als polítics. Us convidem a utilitzar el hashtag
#WELFARENOTWARFARE i els nostres dissenys per difondre el missatge
amb eficàcia.
■■ Una petició «Invertim la despesa militar en polítiques de pau» amb una
carta als polítics perquè reconsideren les seves prioritats per a la població espanyola.
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■■ Una reunió d’incidència política al Congreso de Diputados amb els par-

tits polítics a Madrid per discutir el pressupost militar espanyol
pàgina «GCOMS SPANISH / CATALÀ» al lloc web de la Campanya
Global sobre la Despesa Militar (GCOMS).
■■ Vicepresidència de l’International Peace Bureau (IPB) des d’octubre de
2016 i obertura d’una oficina descentralitzada a Barcelona de l’IPB encarregada de la gestió de la campanya GCOMS.
■■ Una

CAMPANYA BANCA ARMADA
El concepte Banca Armada fa referència a les entitats
financeres que participen en el negoci armamentístic
mitjançant un, diversos o tots els principals tipus de
finançament del sector militar-industrial que existeixen.
El Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs, SETEM, RETS,
Justícia i Pau i l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG) promouen
aquesta iniciativa de sensibilització i denúncia de les entitats financeres que
participen en industries militars, mitjançant l’exigència d’un veritable respecte pels drets humans i el medi ambient.
L’objectiu de la campanya és informar i sensibilitzar a 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. Aquesta
iniciativa mostra la importància de les relacions entre els bancs i les empreses fabricants d’armament.
Les entitats que formen part de la campanya Banca Armada, són promotores, a la vegada, d’altres iniciatives centrades a denunciar tres entitats
financeres concretes que treballen amb empreses productores d’armament.
És així com les accions de les campanyes BBVA sin armas, Banco Santander
sin armas 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.
Participació del Centre Delàs:
■■ Participació a les juntes d’accionistes dels principals bancs espanyols
que financen empreses d’armes:BBVA, Banco Santander, Caixabank,
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Banc Sabadell, com acció directa d’incidència empresarial per denunciar le seves inversions:
■■ Creació d’una base de dades on-line sobre banca armada amb cercador
■■ Elaboració de material divulgatiu i campanyes de difusió en xarxes socials
■■ Publicació d’articles i participació a conferències i xerrades sobre la
problemática de la banca armada.

CAMPANYA OBJECCIÓ FISCAL A LA DESPESA MILITAR
L’objecció fiscal de conciència a la despesa militar o
objecció fiscal és un acte de desobediència civil, és la
negociació de col·laborar amb l’Estat en la preparació
de les guerres i en el manteniment de l’estructura militar. Es tradueix en desobediència civil activa en el moment de realitzar la declaració de la renda. En aquesta campanya convoquem
a la no-col·laboració, a la desobediència civil a sostenir la despesa militar. Cal
denunciar-la públicament i negar-li els mitjans materials que la fan possible.
El Centre Delàs conjuntament amb el Servei d’Informació de l’Objecció Fiscal
a les despeses militars (SIOF), una entitat de caràcter no lucratiu que dóna
suport a totes les campanyes que anualment es desenvolupen a Catalunya
i a l’Estat espanyol, treballen per donar assessorament per l’objecció fiscal
a les despeses militars.

CAMPANYA DESMILITARITZEM L’EDUCACIÓ!
El 9 de març de 2016 va tenir lloc el Saló de l’Ensenyament de Barcelona, amb la presència de l’exèrcit per reclutar joves. La participació de les Forces Armades al Saló
de l’Ensenyament és un pas més en la normalització de
l’exèrcit i la seva inserció als espais educatius i fomenta
així l’anomenada cultura de defensa i l’esperit militar, per
millorar la seva imatge i animar al reclutament.
Els valors que transmeten les institucions militars com l’obediència, la disciplina, el patriarcat, l’androcentrisme i, sobretot, la violència com a mitjà per
a resoldre conflictes, contradiuen els valors de pau, diàleg i llibertat que han
de ser la base de l’educació dels i les joves del nostre país.Els principis de
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l’exèrcit s’oposen als valors propis d’una educació democràtica: la llibertat
personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat i alhora,
del foment de la pau i el respecte dels drets humans.Des de la convicció que
l’objectiu de les institucions i agents educatius és el foment de l’educació per
la pau, pels drets humans i el desenvolupament, el respecte, la convivència
i el diàleg, creiem que l’exèrcit és incompatible amb els principis que construeixen una cultura de pau.
Participació del Centre Delàs:
Acció de denúncia i mobilització al Saló de l’Ensenyament
■■ El Centre

Delàs, en el marc de la Campanya, va realitzar una acció de
mobilització en el si del Saló de l’Ensenyament a Barcelona, amb un rotund èxit en xarxes socials. En els dies previs i en les primeres jornades
del Saló, el hashtag #SalóSenseExèrcit ha estat el segon més utilitzat,
només superat pel hashtag oficial del Saló.

Conferències i xerrades
■■ Nit

Temàtica Mentes militarizadas: Cómo nos educan para asumir la
guerra y la violencia 15 d’abril 2016, Cal Temerari, Sant Cugat.
■■ Conferència «Les armes no eduquen. Les armes maten!» 12 d’abril de
2016, Rectorat, Sala de Juntes, Barcelona.
■■ Revista digital dels esplais catalans, publiquen la entrada de Ainhoa
Ruiz sobre la necesitat de desmilitaritzar els espais educatius, publicada anteriorment en El Diari de l’educació (18 de març de 2016).
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CAMPANYA STOP INVERSIONS EXPLOSIVES
El Centre Delàs d’Estudis per la Pau, la Plataforma
per la Pau de Lloret i SETEM, membres de la Cluster
Munition Coalition, han posat en marxa a Espanya la
campanya Stop Inversions Explosives.
L’objectiu de la campanya de prohibir tot tipus de finançament d’aquestes
armes, tant per part de les entitats financeres que operen en territori espanyol, com de les entitats espanyoles amb inversions a l’estranger es va
aconseguir amb l’aprovació de la Llei 27/2015 de 28 de juliol, que modifica la
Llei 33/1998 de prohibició total de mines antipersona i armes d’efecte similar,
i prohibeix ara el finançament d’aquestes armes.
Des del Centre Delàs al llarg del 2016 fem seguiment i monitoreig d’aquesta
llei per assegurar que sigui complida.
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11. Premsa i comunicació

Els investigadors del Centre Delàs d’Estudis per la Pau han fet en l’any 2016
diverses entrevistes per canals internacionals, nacionals, així com regionals de radio i televisió, a més 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 realitzades en mitjans
ha estat de 85.
Al llarg de l’any 2016, s’han realitzat 35 entrevistes a ràdio, 14 a televisió i
28 publicades a la premsa escrita sobre pau i desarmament per part dels
membres experts del Centre Delàs. En total, els investigadors del Centre
Delàs han fet en l’any 2016 85 entrevistes per canals internacionals, nacionals, així com regionals de radio i televisió, a mes de importants diaris, com
per exemple Agence France Press, El Punt Avui, La Sexta, Antena 3, RAC1,
Russia Today, Público, La Vanguardia o Radio Uruguay D’aquesta manera s’ha
afavorit la difusió d’un argumentari crític i rigorós sobre l’armamentisme i
el militarisme als mitjans de comunicació i entre la ciutadania en general.
Els membres col·laboradors del Centre Delàs també han assessorat diferents
mitjans de comunicació i han realitzat entrevistes amb la premsa escrita per
a l’elaboració d’articles, dossiers i reportatges. Durant el 2016, en total es van
fer més de 106 mencions al Centre Delàs i els seus experts des de diferents
mitjans de comunicació. Veure capítol 13, Impacte als mitjans de comunicació.
Entrevistes en ràdios:

09/12/2016
Entrevista a Rusia Today Radio sobre
l’aniversari dels 25 anys de la desaparició de la URSS,  Pere Ortega.

29/11/2016
Entrevista a RAC 1 sobre les Jornades Dones Militars, Yanira Restrepo
i Nora Miralles.
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24/11/2016
Entrevista a Radio Canarias, Jordi
Calvo.
16/11/2016
Entrevista a La plaça dels futurs de
Ràdio Municipal Terrasa sobre la situació de la dona en l’exèrcit espanyol, María del Lluc Bagur.
27/10/2016
Entrevista a Radio Estel sobre la despesa militar i el comercio d’armes
d’Espanya,  Pere Ortega.
22/07/16
Participació al programa especial
d’informatius RAC1 sobre atentat a
Munich, Jordi Calvo.
20/07/2016
Entrevista a Radio Terrassa sobre
l’informe Guerres de Fronteres, Jordi
Calvo.
07/07/2016
Entrevista a Catalunya Radio sobre
l’informe Banca Armada, Jordi Calvo.
5/07/16
Entrevista a Catalunya Ràdio informatius sobre l’Informe Guerres de
Frontera, Jordi Calvo.
05/07/2016
Entrevista a Radio Vallecas sobre
l’informe Guerres de Fronteres, Jordi
Calvo.
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04/07/2016
Entrevista a Catalunya Radio sobre
l’Informe Guerres de Fronteres, Jordi
Calvo.
04/07/2016
Entrevista a Radio Uruguai sobre educació per la no violència, Pere Ortega.
13/05/2016
Entrevista a Radio Klara Valencia
sobre l’Informe de Comerç d’armes
de la Unió Europea i d’Espanya, Pere
Ortega.
07/05/2016
Tertúlia a Catalunya radio, programa
El Suplement, Jordi Calvo.
03/05/2016
Entrevista a Ràdio Mollet sobre el
Lobby militar industrial d’Espanya,
Pere Ortega.
31/04/2016
Entrevista a MUDALMUNDO RADIO,
del Colectivo Cala, Alejandro Pozo.
28/04/2016
Entrevista a UJI radio, emissora de la
Universitat Jaume I, Jordi Calvo.
26/04/2016
Entrevista a Radio Popular de Bilbao
sobre el Lobby militar industrial, Pere
Ortega.
22/04/2016
Entrevista a Radio Autonòmica de
Canarias, Jordi Calvo.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2016 DEL CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU

13/04/2016
Entrevista a Radio France Internacional sobre armes Yihadistas, Jordi
Calvo.
06/04/2016
Entrevista a Radio Estel, Jordi Calvo.
04/04/2016
Entrevista a Radio France International, realitzada perquè el periodista
redacti un article en motiu de la cimera de Wshington sobre terrorisme
nuclear. Programa Enfoque internacional. El terrorismo nuclear, ¿una
amenaza real?, Xavier Bohigas.
29/03/2016
Tertulia a Catalunya Info, al programa Mapamundi, Jordi Calvo.
23/03/2016
Tertulia a RAC 1, Jordi Calvo.
21/03/2016
Participació al debat de RAC1 sobre la
visita d’Obama a Cuba, Pere Ortega.
16/03/2016
Entrevista a Radio Libre de Canarias,
sobre el llibre 30 preguntas sobre la
OTAN, 30 años del Referèndum, Pere
Ortega.
12/03/2016
Entrevista a Catalunya Ràdio, al programa Solidaris, sobre el 30 aniversari del Referèndum de l’OTAN, Pere
Ortega.

11/03/2016
Entrevista a Ràdio Euskadi sobre el
30 aniversari del Referèndum OTAN i
el llibre 30 preguntas sobre la OTAN,
30 años después del Referéndum,
Pere Ortega.
10/03/2016
Entrevista a Radio Popular de Bilbao,
Jordi Calvo.
10/03/2016
Entrevista a Canal Extremadura Radio al programa El sol sale por el
Oeste, Jordi Calvo.
08/03/2016
Entrevista a RAC 1, Jordi Calvo.
05/03/2016
Entrevista a Catalunya Radio sobre
el 30 aniversari del Referèndum de
l’OTAN, José Luis Gordillo.
20/01/2016
Entrevista a Radio Canarias sobre el
Diccionari de la guerra, la pau i el desarmament, Jordi Calvo.
19/01/2015
Entrevista a Ràdio Sant Feliu sobre
alternatives a les guerres, Pere Ortega.
07/01/2016
Entrevista a Ràdio Estel sobre la Memòria de 15 anys del Centre Delàs,
Pere Ortega.
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TV
El Centre Delàs d’Estudis per la Pau ha fet en l’any 2016 diverses entrevistes a canals internacionals, nacionals, així com regionals. Per exemple TVE
França, Antena 3, Canal Sur, Canal 33, La Sexta o Canal 5 d’Uruguay. El total
d’entrevistes realitzades en mitjans audiovisuals ha estat de 14.
Entrevistes en TVs:
22/12/2016
Entrevista a les notícies de Barcelona TV sobre la guerre de Síria, Pere
Ortega.
15/12/2016
Entrevista a El Intermedio, de La Sexta, Jordi Calvo.
05/12/2016
Entrevista a Latituds del Canal 33
sobre la despesa militar, Jordi Calvo
i Pere Ortega.

11/07/2016
Entrevista a TVE França, Tica Font, en
quan a l’article:
04/07/2016
Entrevista al Canal 5 de TV, al Palacio
Legislativo de la Nación de Montevideo, Uruguay, Pere Ortega.
31/03/2016
Entrevista a 8 al dia, Xavier Bohigas.

16/11/2016
Entrevista a Salvados per documentació, Jordi Calvo.

15/03/2016
Participació al programa La Klau sobre els 30 anys del referèndum de
l’OTAN,  Pere Otega, Tomàs Gisbert i
Tica Font.

25/10/2016
Entrevista a Canal Sur sobre la despesa militar i el comerç d’armes d’Espanya, Pere Ortega.

08/03/2016
Entrevista a Enews sobre vendes de
material militar de Maxam als rebels
sirians i al Proper Orient, Pere Ortega.

15/09/2016
Entrevista al programa Salvados per
documentació, Jordi Calvo.

01/02/2016
Entrevista a Antena3 sobre el comerç
d’armes d’Espanya, Pere Ortega.

7/09/2016
Entrevista a La Sexta Informatius
sobre l’ús d’armes químiques en el
conflicte de Síria, Pere Ortega.

01/02/2016
Consulta de Atresmedia sobre l’informe d’exportació d’armes, Jordi
Calvo.
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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 El Público, La
Vanguardia, La Marea, Eldiario.es, Diari ARA, La Directa, entre altres. Durant
l’any 2016 el Centre Delàs ha concedit 28 entrevistes.
Entrevistes segons la data:
22/12/2016
Entrevista a Sermos Galiza, Jordi Calvo.
21/12/2016
Entrevista a El Periódico, Jordi Calvo.
07/12/2016
Entrevista a FronteraD sobre exportació armes, Jordi Calvo.
05/12/2016
Entrevista al diari Bon dia d’Andorra realitzada perquè la periodista
redacti l’article Andorra, en contra
d’una resolució de l’ONU per prohibir
les armes nuclears, Xavier Bohigas i
Teresa de Fortuny.
1/11/2016
Entrevista a Levante, El Mercantil valenciano, Jordi Calvo.
09/10/2016
Entrevista al Diari de Tarragona sobre el llibre Mentes Militarizadas,
Jordi Calvo
15/09/2016
Entrevista al diari digital Bez sobre
despesa militar, Pere Ortega.

13/09/2016
Entrevista a La Vanguardia Magazine
sobre drons i robots, Jordi Calvo Jordi
Calvo.
16/08/2016
Entrevista a Eldiario.es sobre la despesa militar en Espanya, Pere Ortega.
01/08/2016
Entrevista al Diari Ara sobre les armes en poder de civils, Pere Ortega.
29/07/2016
Entrevista a Público sobre la sentencia del Tribunal Constitucional i los
PEA, Pere Ortega.
21/07/2016
Entrevista a Revista Proceso sobre
l’informe Guerres de Frontera, Jordi
Calvo.
18/07/2016
Entrevista al Diari Ara sobre violència
de les armes, Jordi Calvo.
15/07/2016
Entrevista a Infolibre sobre la sentència del Tribunal Constitucional
que impedeix al Govern donar crèdits

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2016 DEL CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU

59

extraordinaris per als Programes Especials d’Armaments, Pere Ortega.
14/07/2016
Entrevista a Infolibre, Jordi Calvo.
09/07/2016
Entrevista a La Marea per analitzar
l’origen i paper de l’OTAN amb motiu de la cimera que es va celebrar a
Varsovia, José Luis Gordillo.
08/07/2016
Entrevista al Diari Ara sobre l’OTAN,
Jose Luis Gordillo.
05/07/2016
Entrevista a La Diaria, diari de Montevideo, Uruguay sobre forces armades i despesa militar, Pere Ortega.
04/07/2016
Entrevista al semanario La Brecha de
Buenos Aires, Pere Ortega.
22/06/2016
Entrevista a Eldiario.es – Cantàbria,
Jordi Calvo
20/06/2016
Entrevista a La Directa sobre el cas
de corrupció en DEFEX, Pere Ortega.
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06/2016
Entrevista a la revista Carrer sobre
militarisme, Pere Ortega.
04/05/2016
Entrevista al Diari Tarragona, Jordi
Calvo.
04/04/2016
Entrevista a Bez realitzada perquè
el periodista redacti un article sobre
«Yihadismo nuclear, la antepenúltima amenaza», Xavier Bohigas.
11/03/2016
Entrevista al Diari Ara realitzada perquè el periodista redacti un article en
motiu dels 30 anys del referèndum
de l’OTAN, Xavier Bohigas.
11/03/2016
Entrevista al Diari Ara sobre el 30
aniversari del Referèndum OTAN,
Pere Ortega.
21/01/2016
Entrevista a La Marea, Jordi Calvo.
04/01/2016
Entrevista al Diari Ara sobre com explicar la guerra de Síria als infants,
Pere Ortega.
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ONGs, Agències de notícies i altres
A més, el Centre Delàs a fet entrevistes per periodistes freelancers, estudiants i blogs, així com per agències de notícies com Agence France Press,
l’agència de notícies argentina Telam o l’observatori crític de mitjans, Media.
cat.
19/12/16
Entrevista a Canarias para el mundo
sobre la situació de la dona en l’exèrcit espanyol, María del Lluc Bagur.
13/12/2016
Entrevista per al periodiste Veronica
DK sobre Lobbys industria militar,
Jordi Calvo.
9/12/2016
Entrevista a Sputnik, Pere Ortega.

10/10/2016
Entrevista per estudiants de la UPF
sobre comerç armes, Jordi Calvo.
9/09/2016
Entrevista a Media-cat, Jordi Calvo.
28/06/2016
Entrevista a Telam, Pere Ortega.
18/02/2016
Entrevista a Xarxanet sobre Banca
Armada, Jordi Calvo.

16/11/2016
Entrevista a Agence France-Presse,
Jordi Calvo.
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12. Participació a plataformes i xarxes
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

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
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13. Impacte als mitjans DE COMUNICACIÓ

Com a resultat de la seva investigació, el nom del Centre Delàs, o el de les
seves col·laboradores, ha estat referit 106 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 al llarg de 2016.
Aparició a:
■■ La Marea.com
■■ «Que queda del antimilitarisme?» (2/2016). (Jordi Calvo)
■■ «El Centro Delàs denuncia que el Santander financia la fabricación de

armas» (18/3/2016).
■■ «España exporta al mundo más armas que nunca» (25/11/2016).
■■ EL PAÍS.com
■■ «¿Sirve de algo tuitear sobre los atentados?» (23/03/2016.) (Jordi Calvo).
■■ «Cómo mis ahorrillos se convirtieron en un Kalashnikov» (19/7/2016).
■■ La Vanguardia.com
■■ «Pacifistas quieren estar juntas accionistas de bancos que invierten

en armas» (24/2/2016).
■■ «Me violaron y quemaron mi casa» (10/12/2016).
■■ Publico.es
■■ «Crónica de un engaño: 20 años del referéndum de la OTAN»

(10/3/2016).
■■ «El Parlament da el primer paso hacia la desmilitarización de

Catalunya» (14/7/2016)
■■ «Se pone en marcha la unidad de la UE que podrá cerrar la frontera
exterior de un Estado contra su voluntad» (5/10/2016). (Jordi Calvo y
el Informe Guerra de Fronterras).
■■ «Las exportacions de armas españolas se multiplicant un 400%
desde 2006» (21/11/2016).
■■ «Cuatro bancos y la SEPI invirtieron 6.500 millones de euros en
empresas que produces armas nucleares» (8/12/2016).
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■■ «Cospedal explica hoy a los partidos como planea pagar dDefensa la

deuda en armamento que dejó Morenés» (14/12/2016).
■■ Ara.cat
■■ «El dia que l’OTAN va ser ‘D’entrada’» (11/3/2016). (Xavier Bohigas).
■■ Huffington Post
■■ «Cospedal mantendrá el gasto militar para hacer piña en la UE frente

al ninguneo de Trump» (23/11/2016). (Pere Ortega).
■■ Diari ARA
■■ «30 anys després del referèndum de l’OTAN» (11/3/2016). (Pere

Ortega).
■■ «La despesa militar continua augmentant» (4/7/2016). (Jordi Calvo).
■■ Diagonalperiodico.net
■■ «Activistas denuncian la financiación de armas del BBVA en su junta

de accionistas» (13/3/2016).
■■ «La integración de la cultura militar en educación» (26/4/2016).
■■ «Campaña de Objeción Fiscal al Gasto Militar 2016» (28/4/2016).
■■ «La Caixa invierte más de 80 millones en empresas de armamento»

(29/4/2016).
■■ «La UE exportó armas a la República Democrática del Congo por 18

millones de euros hasta 2013» (18/8/2016)
■■ «España aumentó su exportación de armas hasta los 3.720 millones

de euros en 2015» (25/11/2016).
■■ Directa.cat
■■ «Del banc a les trinxeres» (8/7/2016). (Jordi Calvo)
■■ «L’Albera camina cap a la clausura del camp de tir» (14/10/2016).

(Tomàs Gisbert).
■■ «Jornades 2016: Pau, gènere i militarisme» (17/11/2016).
■■ El Diario.es
■■ «Es tiempo de antimilitarismo» (9/10/2016).
■■ Bez
■■ «Yihadismo nuclear, la antepenúltima amenaza» (4/4/2016).
■■ «El Constitucional da la puntilla a los opacos presupuestos de

Defensa» (11/10/16). (Pere Ortega).
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■■ El Salmón Contracorriente.es
■■ «Activistas destapan en la Junta de Accionistas nuevas inversiones en

armas del BBVA» (11/3/2016).
■■ «BBVA y Banco Santander encabezan la lista de la Banca Armada

española» (7/7/2016)
■■ CatRàdio migdia informatiu (ccma.cat)
■■ (Informe Banca armada). (7/7/2016).
■■ Coordinacionbaladre.org
■■ «Dos activistas canarias denuncian al BBVA por su participación en el

negocio de la guerra» (14/3/2016).
■■ Nonaogastomilitar.org
■■ «La integración de la cultura militar en la educación» (30/4/2016).
■■ «Nuevo informe del Centro Delas: Guerras de frontera. Los

fabricantes y vendedores de armas que se benefician de la tragedia
de los refugiados en Europa » (6/7/2016).
■■ Infolibre.es
■■ «Activistas denuncian que el banco Santander financia a empresas de

armas españolas con 235 millones» (18/3/2016).
■■ «El Constitucional desmonta las excusas con las que el Gobierno

multiplica cada año el gasto en armas» (15/7/2016).
■■ IniciativaDebate.org
■■ «El centro Dèlas denuncia inversiones del Santander en armas que

pueden haber acabado en Siria» (18/3/2016).
■■ TerceraInformacion.es
■■ «Activistas destapan en la Junta de Accionistas nuevas inversiones

controvertidas en armas del Banco Santander» (18/3/2016).
■■ «Activistes denuncien noves inverrsions en armament del Banc

Sabadell» (1/4/2016).
■■ «Activistas destapan, en la Junta de Accionistas, controvertidas

inversiones en armas de CaixaBank» (28/4/2016).
■■ «Informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz: República

Democrática del Congo» (24/7/2016).
■■ «Grupos pacifistas pasan a la acción para evitar que el dinero público
de la UE sea destinado a la investigación militar» (14/9/2016).
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■■ «La UE debería promover la paz no subvencionar la industria

armamentistica» (14/9/2016).
■■ «El Centro Delàs en el Congreso Desarme, hacia la construcción de un

Clima de Paz, del International Peace Bureau en Berlín» (29/9/2016).
■■ «El congreso mundial del IPB comenzó ayer» (3/10/2016).
■■ «Jornades Dones militars: Pau, gènere i militarisme» (16/11/2016).
■■ Diari educació.cat
■■ «La importància de desmilitarizar els espais educatis» (21/3/2016).
■■ «Escoles i ajuntaments de Collserola demanen prohibir les maniobres

de l’exèrcit al parc» (3/6/2016).
■■ Somesplai.cat
■■ «La importància de desmilitarizar els espais educatis» (24/3/2016).
■■ CatalunyaPress.es
■■ «El Sabadell: un banco de armas tomar» (1/4/2016).
■■ Diari Tarragona
■■ «Jordi Calvo: ‘Les guerres no existírien so no fos perquè les

preparem’» (9/10/2016).
■■ Diari de Girona
■■ «Alto el Foc a l’Albera organitza una caminada pel camp de tir militar»

(10/10/2016).
■■ «Quatre-centes persones reclamen que es tanqui el camp de tir de

Sant Climent» (13/19/2016). (Jenar Fèlix).
■■ Radio France Internacional
■■ «El terrorismo nuclear, ¿una amenaza real?» (4/4/2016).
■■ Laotracaradelestadodebienestar.com
■■ «Banca armada: Crónica de la intervención en la Junta General de

Accionistas BBVA 2016» (12/4/2016).
■■ «Invirtamos el gasto militar en políticas de paz» (20/4/2016).
■■ Libertat.cat
■■ «Una nova eina de visualització del Centre Delàs mostra les vendes

d’armes espanyoles a països en conflicte armat» (25/4/2016).
■■ «Difusió Informe RDC» (24/7/2016)
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■■ «Grups pacifistes consideren que la UE hauria de promoure la pau i no

subvencionar la indústria armamentista» (14/9/2016)
■■ «El Centre Delás publica dos informes sobre género y militarisme»

(22/11/2016).
■■ El Bulletí de l’Associació de veïns i veïnes del Clot-Camp de l’Arpa
■■ «Fes objecció fiscal a la despesa militar!» (4/2016).
■■ Rebelion.org
■■ «La Caixa invierte más de 80 millones en empresas de armamento»

(4/5/2016).
■■ «La industria militar alimenta el conflicto en la República Democrática

del Congo» (2//8/2016)
■■ Tot Sant Cugat
■■ «El Curs d’Estiu de la Unipau treballarà les conseqüències dels

conflictes armats» (8/6/2016).
■■ Ajuntament de Sant Cugat
■■ «XXXI Curs d`Estiu Universitat Internacional de la Pau» (22/6/2016)
■■ Vilaweb.cat
■■ «en mans de qui estan els nostres diners?» (27/10/2016). (Jordi Calvo).
■■ Ara Granollers
■■ «Granollers és el primer municipi que s’incorpora a l’Associació

Espanyola d’Investigació per la Pau» (27/10/2016).
■■ Levante (1/11/2016)
■■ «Una voz por la paz que llega desde la Vall d’Uixó» (1/11/2016) (Jordi

Calvo, Monica Mira)
■■ Demanabancaetica.org
■■ «Informe sobre la Banca Armada» (13/7/2016)
■■ «Saps on poden anar els teus diners?» (25/7/2016)
■■ «Del banc a les trinxeres» (4/9/2016)
■■ «Campaña Banca Armada en la Junta de accionistas del BBVA 2017»

(3/11/2016). (Jordi Calvo).
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■■ El Independiente de Granada
■■ «Es muy probable que tu banco invierta en armas, sin que lo sepas»

(25/7/2016)
■■ InterMedia.eus
■■ (Menció a l’informe «Los bancos que invierten en las armas»).

(7/2016).
■■ La Blanquerna Butlettí
(Apartat/Full Informatiu a la seva web de les Jornades de Gènere i
Militarisme). (17/11/2016).
■■ Infodefensa.com
■■ «BBVA y Santander invierten más de 4.000 millones en la industria de

Defensa» (2/9/2016).
■■ Intercom-Lafede
■■ (Anunci a l’agenda de la seva web de les Jornades de Gènere i

Militarisme). (17/11/2016).
■■ Kurdis Cat
■■ (Anunci a la seva web de les Jornades de Gènere i Militarisme).

(17/11/2016).
■■ Kaos en la red
■■ «España eleva un 391% la exportación en armas en una década»

(25/11/2016).
■■ Mundo sputniknews
■■ «España «juega» con la legislación para continuar exportando

armamento con destino a Arabia Saudí...» (21/11/2016).
■■ EduAlter
■■ (Anunci a la seva web de les Jornades de Gènere i Militarisme).

(11/17/2016).
■■ WILPF España
■■ (Anunci a la seva web de les Jornades de Gènere i Militarisme).

(17/11/2016).
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■■ Economiahumana.org
■■ «¿Invierte tu banco en armas? Tu eres co-responsable» (22/8/2016)
■■ Carpe Diem! Barcelona
■■ «Anunci de les Jornades de Gènere i Militarisme» (17/11/2016).
■■ Cadtm.org
■■ «España aumentó su exportación de armas hasta los 3.720 millones

de euros en 2015» (26/11/2016).
■■ Magazine Digital.com
■■ «Robots asesinos: ¿ciencia ficción? (27/11/2016).
■■ (Jordi Calvo). (27/11/2016).
■■ Diari Bon Dia d’Andorra
■■ «Andorra, en contra d’una resolució de l’ONU per prohibir les armes

nuclears» (5/12/2016).
■■ Latituds
■■ «Frenant la despesa militar» (5/12/2016).
■■ CGT
■■ (Menció a l’informe «Los bancos que invierten en las armas»).

(22/7/2016).
■■ Xarxanet.org
■■ «Sense el finançament de la banca, més d’un 70% de les armes que

existeixen no es fabricarien» (1/3/2016). (Jordi Calvo, la campanya
Banca Armada)
■■ «El Centre Delàs d’Estudis per la Pau dedica les jornades de 2016 a
reflexionar sobre el paper de la dona en les estructures militars i
conflictes armats, fent un repàs als diferents rols en els quals poden
exercir» (17/11/2016).
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