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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 a 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 Resistents 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 Coalition), la campanya per la prohibició dels robots assassins (Stop Killer Robots) i l’Asociación Española de Investigación para la
Paz (AIPAZ). El Centre Delàs 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.
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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
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 militars, 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
sobre els quals han desenvolupat un adequat coneixement i experiència.
El Centre Delàs té la seva seu central a Barcelona, al carrer 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 o 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 membres actius a l’Hospitalet de Llobregat i Sant Feliu de
Llobregat, i habitualment en altres llocs de Catalunya i l’Estat.
JUNTA DE GOVERN DEL 1 DE GENER DEL 2018
AL 7 DE SEPTEMBRE DE 2018
■■ Pere Ortega – President
■■ Alejandro Pozo – Vicepresident
■■ José Maria Moya – Secretari
■■ Tomàs Gisbert – Tresorer
8
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■■ Gemma Amorós Bové – Vocal
■■ Maria de Lluc Bagur – Vocal
■■ Ainhoa Ruiz Benedicto – Vocal

JUNTA DE GOVERN DEL 7 DE SEPTEMBRE DE 2018
AL 31 DE DESEMBRE DE 2018
Es va realitzar un canvi en la junta de govern a l’assamblea anual del 7 de
setembre de 2018.
■■ Pere Ortega – President
■■ Alejandro Pozo – Vicepresident
■■ José Maria Moya – Tresorer
■■ Pere Brunet – Secretari
■■ Maria de Lluc Bagur – Vocal
■■ Nora Miralles – Vocal
■■ Edgard Vega – Vocal
■■ Elisenta Ribes – Vocal
■■ Xavier Mojal – Vocal
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
■■ Jordi Calvo – Coordinador i investigador
■■ Audrey Esnault – Tècnica d’administracio i projectes
■■ Ainhoa Ruiz Benedicto – Tècnica de projectes (Entrada maig 2018)
■■ Àngels Andreu – Tècnica d’administració i projectes (Entrada octubre 2018)
■■ Maria Vázquez – Tècnica de comunicació i projectes
■■ Nora Miralles – Tènica de projectes (Sortida setembre de 2018)

GRUP DE TREBALL DEL CENTRE DELÀS
Investigadores del Centre Delàs (27)
Gemma Amorós, Maria de Lluc Bagur, Xavier Bohigas, Pere Brunet, Jordi
Calvo, Blanca Camps-Febrer, Teresa de Fortuny, Tomàs Gisbert, José Luis
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Gordillo, Eduardo Melero, Chloé Meulewaeter, Nora Miralles, José Maria
Moya, Pere Ortega, Alejandro Pozo, Abel Riu, Elisenda Ribes, Ainhoa Ruiz,
Eduard Salvador, Camino Simarro, Edgard Vega, Judith Jordà, Xavier Mojal,
Anna Montull, Arés Perceval, Mar Pérez, Quique Sánchez.
Externs (8)
Iñaki Otamendi, José Ángel Ruiz Jimenez, Jorge Guardiola, Josep Maria Julià,
Arcadi Oliveres, Albert Otra, Jose María Perceval, Olívia Viader.
Estudiants en pràctiques durant l’any 2018 (11)
Jordi Leyda, Marta Segarra, Daniel Casas, Núria Pineda, Marta Garcia, Gerard
Vallès, Laura González, Sandra Torres, Elena Conti, Miriam Ben Aboud, Pau
Solís.
El Centre Delàs rep 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.
ASSOLIMENTS CENTRE DELÀS 2018
Recerca i divulgació
■■ 2 llibres publicats
■■ 6 informes publicats (2 copublicats)
■■ 2 Working Papers publicats
■■ 15 Infografies publicades
■■ 48 articles publicats
■■ Actualizació de la Base de Dades i 3 noves eines de visualització interac-

tives
■■ 2 vídeos realitzats
10
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Sensibilització i conscienciació
■■ Hem arribat a un públic de 2.500 persones.
■■ 27 actes organitzats sobre pau i desarmament.
■■ 94 participacions en conferències organitzades per altres organitzacions

de la societat civil i moviments socials
Comunicació
■■ Enviament de 11 butlletins “Pau Global”, que arriba a prop de 6.800 sim-

patitzants i organitzacions de pau.
■■ Entrevistes: 25 a ràdio, 15 a televisió, 11 a premsa escrita.
■■ 186 mencions i aparicions en mitjans de comunicació.
■■ Twitter: 5.349 seguidores (+13% més que el 2017); 2.506.200 interaccions;

45.811 visites i 2.116 mencions.
3.483 “likes” i 3.483 seguidores (+12% més que el 2017;
227.406 d’abast total).

■■ Facebook:

Mobilització social i incidència política
Enguany, hem continuat apostant per la incidència política i la mobilització
social en forma de campanya per unes ciutats i municipis lliures d’indústria
militar, reforçant, alhora les campanyes ja consolidades “Desmilitaritzem
l’educació” i “Banca Armada”. En aquest 2018, s’ha iniciat l’impuls de la moció
per un municipi lliure d’indústria militar a l’Ajuntamet de Barcelona i s’ha
participat de 5 juntes d’accionistes d’entitats bancàries que inverteixen en
armes.
Hem continuat la nostra tasca d’incidència en el Congrés dels Diputats a
Madrid per denunciar les polítiques de defensa basades en l’armamentisme
i el militarisme, el comerç d’armes i la despesa militar, entre d’altres, per
impulsar canvis cap a unes polítiques de seguretat i defensa basades en la
cultura de pau i el respecte dels drets humans, per una societat desarmada i desmilitaritzada. De la mateixa manera, hem reforçat la nostra tasca
d’incidència política a la Unió Europea denunciant les exportacions d’armes
europees a països en situació de conflicte armat, tensió i on es vulneren
drets humans, així com la militarització de les fronteres europees. I s’ha participat en espais d’incidència organitzats per la societat civil com el Tribunal
Permanent dels Pobles.
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■■ Debat al Parlament Europeu “Tendències globals d’exportacions d’ar-

mes” i presentació dels informes “Comerç d’armes i conflictes”
El dimecres 25 d’abril de 2018 Jordi Calvo, investigador i coordinador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, juntament amb Maria Villellas, investigadora
de l’Escola de Cultura de Pau, van participar en una sessió al Parlament Europeu per parlar sobre comerç d’armes i conflictes, i persentar els darrers
informes elaborats sobre exportacions d’armes europees a països en situació de conflicte armat i tensió. Sota el títol “Tendències globals d’exportacions d’armes”, el debat va compatar també amb la participació de Caroline
Cliff, presidenta del Grup «Exportación de Armas Convencionales» (COARM),
Secpol.1, Desarmament, No Proliferació i Control de les Exportacions d’Armes, SEAE; i Christophe Stiernon, investigador del Group for Research and
Information on Peace and Security (GRIP).
En la sessió, Jordi Calvo i Maria Villellas van presentar les dades principals
i conclusions extretes de l’informe Comerç d’armes i conflictes. Anàlisi de
les exportacions europees a països en conflicte armat publicat a l’octubre
de 2017 pel Centre Delàs i l’Escola de Cultura de Pau, i de l’informe Comerç
d’armes i conflictes. Anàlisi de les exportacions europees a països en tensió
publicat al maig del mateix any.

■■ Encontre al Parlament Europeu “Defensa, militarització, indústria ar-

mamentista i Europa Fortalesa”
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018 DEL CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU

■■ Trobada

del COARM “Reviewing the common position steady as she
goes or time for a change” a Brussel·les. 12/06/2018-14/06/2018

Els dies 12, 13 i 14 de juny, membres del Centre Delàs d’Estudis per la Pau i
de l’Escola de Cultura de Pau van participar en diferents activitats relacionades amb la trobada anual del Grup de Treball del Consell Europeu sobre
Exportacions d’Armes Convencionals (COARM). L’objectiu de les trobades,
sota el títol “COARM Reviewing the common position steady as she goes or
time for a change” i organitzats pel European External Action Service (EEAS)
i Saferworld, era compartir i crear espais de treball sobre la revisió de la
Posició Comuna 2008/944/PESC, que pretén ser un reglament per a les exportacions d’armes dels Estats membre.
El dimarts 12, membres del Centre Delàs van participar en la reunió preparatòria entre entitats i ONG’s on es va debatre sobre les expectatives que es
presenten amb la revisió de la Posició Comuna. També es va fer una valoració general de la Posició Comuna com a eina de regulació, el seu grau de
compliment i els elements que haurien de canviar per fer-la més efectiva
tenint en compte que la majoria d’organitzacions han constatat diverses
vulneracions. Dimecres 13 es va celebrar la trobada amb el COARM, a la qual
van acudir membres del Centre Delàs i de l’Escola de Cultura de Pau, que en
la primera sessió van presentar els informes realitzats per ambdues entitats
Comerç d’armes i conflictes. Anàlisi de les exportacions europees a països
en conflicte armat i Comerç d’armes i conflictes. Anàlisi de les exportacions
europees a països en tensió.
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■■ Trobada del Asia-Europe People’s Forum a Vietnam: International The-

matic Workshop “Peace and Security in Asia and Europe: Challenges
Ahead and People’s Vision”
Jordi Calvo, coordinador del Centre Delàs i vicepresident del International
Peace Bureu, va participar del 14 al 16 d’abril de 2018 en la conferència internacional sobre “Pau i Seguretat a Àsia i Europa: Reptes de Futur i la Visió Pública” que va organitzar Vietnam Peace and Development Foundation (VPDF),
en coordinació amb el AEPF’s International Organizing Committee (IOC) i el
Peace and Security Cluster, i que va tenir lloc del 14 al 16 d’abril a Quang Ninh,
Vietnam. En l’agenda de dos dies, la conferència va voler dibuixar una visió
general de la recent evolució de la pau i la seguretat a la regió d’Àsia-Europa;
abordant qüestions com ara disputes sobre la sobirania territorial, migracions, terrorisme, armes nuclears, comerç d’armes i despesa pressupostària
en defensa, l’enfortiment de la xarxa de cooperació dels moviments de pau
i les societats civils a Àsia i Europa; i va discutir la propera agenda de “Seguretat de la pau” de la 11a edició de l’Asia Europe People’s Forum que va tenir
lloc a Mongòlia.

14
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■■ Trobada del Asia-Europe People’s Forum a Bélgica

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau va participar els dies 29 de setembre i
l’1 d’octubre de 2018 en la trobada de l’Asia-Europe People’s Forum que es
va organitzar a Ghent, a Bélgica. L’Asia-Europe People’s Forum (AEPF) ha
organitzat el Fórum Popular biennal des de 1996, quan va començar com una
iniciativa paral·lela al primer com ASEM celebrada a Bankok. Es va establir
com una plataforma i fòrum per amplificar les veus de les persones sobre
la necessitat de respectar i complir els drets socials, econòmics i humans
per a tots a Àsia i Europa, i per ressaltar la importància de desenvolupar
enfocamets junts, equitatius i inclusius per a les integracions regionals. Durant més de vint anys, el People’s Forum ha treballat constantment per a la
participació significativa de la societat civil, els sindicats i els moviments
populars en les discussions i processos de ASEM i els països membres. El
12ª cim ASEM, la reunió de Caps d’Estat i Govern es va celebrarar a Bélgica
els dies 18 i 19 d’octubre de 2018. Seguint la pràctica positiva des de 1996, la
AEPF va organitzar una reunió paral·lela de la societat civil interregional del
29 de setembre al 1 d’octubre.
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■■ Trobada “Review of the EU Common Position on arms exports”

Els dies 7 i 8 de novembre va tenir lloc a Berlín la trobada “Review of the
EU Common Position on arms exports” (Revisió de la Posició Comuna sobre comerç d’armes) organitzada per PAX, Saferworld, European Center for
Constitutional and Human Rights (ECCHR) i Friedrich Ebert Stiftung, en la
qual va ser-hi present el Centre Delàs, amb la participació de Jordi Calvo,
investigador i coordinador del Centre.
En la Jornada van tenir lloc diferents workshops on es va portar a debat la
qüestió de les exportacions d’armes europees i la legislació actual, fent especial atenció a les manques i reptes de futur de la Posició Comuna europea.
L’investigador Jordi Calvo va participar en el segon workshop del dijous 8 de
novembre, que abordà les “armes de la UE usades en conflictes” i revisió dels
criteris 2 i 4 de la Posició Comuna, juntament amb Mathias John, Abdulraheed
Alfaqih i Francesco Vignarca (Rete Disarmo).

Campanyes
■■ Desmilitaritzem l’Educació:
■■ Manifest

de 2018 de la campanya “Desmilitaritzem l’educació” en el
marc de l’acció de rebuig a la presència de l’exèrcit al saló de l’ensenyament, titulat “Fem fora als exèrcits dels espais educatius”. (Març, 2017).
■■ Roda de Premsa: Presentació de la campanya “Desmilitaritzem l’educació” (6 de març de 2018 a la seu de Lafede.cat)
■■ Participació en l’acció de denúncia de la presència de l’exèrcit al Saló de
l’Ensenyament de Barcelona (20 de març de 2018)
■■ Participació en l’acció de denúncia de la presència de l’exèrcit a Expojove València (26 de desembre de 2018).
16
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■■ Municipis lliures d’indústria militar:

La campanya “Municipis lliures d’indústria militar” engegada des del Centre
Delàs d’Estudis per la Pau pretén promoure la cultura de pau instant als
Ajuntaments a implicar-se activament en la regulació del comerç d’armes i
de les empreses productores d’armes a nivell local. Partim de la premissa
que moltes de les exportacions de material militar guarden una relació directa amb els conflictes armats dels quals fugen les persones refugiades.
■■ Aprovació de la Moció de rebuig a la indústria militar al Ple Municipal de
Arenys de Munt en el marc de la campanya “Municipis lliures d’indústria
militar” (29 de gener de 2018).
■■ Iniciat el procés de debat de la Moció de rebuig a la indústria militar amb
els diferents grups municipals a l’Ajuntament de Barcelona.
■■ Banca Armada

Intervencions a les juntes generals d’accionistes de Caixabank, Banc Sabadell, BBVA, Banco Santander, i Bankia, en el marc de la campanya “Banca
Armada”, denunciant la connivència i inversions dels bancs més importants
d’Espanya en empreses armamentístiques.
Altres
■■ Premis rebuts:

El 2018 la Fundació Horta Sud ha decidit fer entrega del premi Menció Colibrí
2018 al Centre Delàs d’Estudis per la Pau, pel seu foment de la cultura de
pau, la denúncia de situacions de violència i la sensibilització i mobilització
social al voltant dels efectes negatius del militarisme, entre ells la despesa
militar i la fabricació i el comerç d’armes, així com la denúncia de l’incompliment dels acords dels governs en aquestes matèries.
■■ Premis atorgats:

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau com oficina descentralitzada de l’Internacional Peace Bureau a Barcelona, conjuntament amb la resta d’oficines de
l’IPB va atorgar a la periodista i activista Helena Maleno el premí MacBride per la Pau, en un acte organitzat per l’International Peace Bureau (IPB) i el
Centre Delàs d’Estudis per la Pau, celebrat al Museu d’Història de Barcelona
el 18 de desembre de 2018.
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018 DEL CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU
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■■ Col·laboració amb produccions teatrals i audiovisuals:
■■ Col·laboració amb l’obra de teatre El pes del plom amb un col·loqui post

funció amb l’equip artístic i Tica Font del Centre Delàs d’Estudis per la
Pau i Jordi Armadans de FundiPau. La companyia i aquests dos experts
es van reunir amb el públic per tal de compartir les seves impressions
sobre l’obra.
■■ Col·laboració amb el llançament del documental Colis Suspect (Arsomnia i LaColumna.cat) que explora què hi ha al darrere de l’Europa
Fortalesa, la militarització de les fronteres i les polítiques d’immigració i
seguretat. Jordi Calvo, investigador i coordinador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, ha participat en aquest projecte documental explicant
de quina manera la indústria armamentista es beneficien per partida
doble de l’èxode massiu de persones refugiades.
■■ Col·laboració en la realització del documental Els Fils del Tauler del
Colectivo Miradas i dirigit per José Gaya, un film de denúncia sobre la
guerra i la violència organitzada, explicat en primera persona per supervivents de diversos conflictes i analistes que reflexionen sobre l’entramat d’interessos que conflueixen en el complex industrial militar.

18
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2. BASE DE DADES

S’ha continuat treballant durant el 2018 en
l’actualització i ampliació de la Base de Dades
del Cicle Econòmic Militar del Centre Delàs.
Paral·lelament s’han desenvolupat noves eines de visualització interactiva sobre algunes
de les dades de la Base de Dades.
Cal destacar en aquest sentit l’actualització de les dades de la Base de Dades
Internacional de Banca Armada i la creació del Mapa Interactiu de la Indústria
Militar a Espanya i Mapa Interactiu de la Indústria Militar i de Seguretat a
Catalunya.
BASE DE DADES SOBRE LA BANCA ARMADA
El Centre Delàs i la campanya Banca
Armada ofereixen noves dades de
bancs que operen a l’Estat espanyol en
l’actualització de la base de dades internacional de Banca Armada, la qual
es va posar en marxa l’any 2017 i any
rere any s’enriqueix amb noves aportacions, gràcies al suport, entre d’altres, de l’Ajuntament de Barcelona i Grassroots Foundation, i ara també de
la Generalitat Valenciana.
Per a aquesta actualització hem comptat amb dades aportades des del
Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO per les seves sigles en anglès), institució independent dedicada a la recerca d’empreses
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multinacionals i els efectes de la seva activitat en la ciutadania i el medi
ambient. Gràcies a les dades aportades per SOMO –fruit de la consulta realitzada els dies 12, 17 i 18 de juliol de 2018 a la base de dades Thomson
Reuters Eikon per part seva– tenim informació sobre el finançament de 29
empreses armamentístiques, totes part del TOP100 de SIPRI d’empreses productores d’armament a nivell mundial l’any 2017 (excepte Indra); ASELSAN,
Austal, CAE, Cobham, DCNS, Elbit Systems, Embraer, Fincantieri, Hindustan,
Aeronautics, Indra, Israel Aerospace Industries, Kawasaki Heavy Industries,
Kongsberg Gruppen, Korea Aerospace Industries, L-3 Technologies, LIG Nex1,
Airbus, BAE Systems, Leonardo, Mistubishi Heavy Industries, Rheinmetall AG,
Rolls-Royce, Saab, ST Engineering, ThyssenKrupp, United Aircraft, United
Shipbuilding Corp, United Technologies.
MAPA INTERACTIU DE LA INDÚSTRIA MILITAR A ESPANYA
L’objectiu d’aquest mapa interactiu
és visualitzar les empreses que fabriquen armes, materials o components
d’armes, i serveis que subministren al
Ministeri de Defensa espanyol o es destinen a l’exportació. En aquest mapa només es mostren les empreses més rellevants que trobem a Espanya.
El Ministeri de Defensa d’Espanya té unes 500 empreses subministradores
de béns i serveis. Aquest mapa mostra les empreses més importants de
producció militar, considerant com a tals armes, béns i serveis que tenen
una funció militar; i s’han descartat totes aquelles que subministren serveis de caràcter domèstic (càtering, neteja, energia, etc.). S’ha aplicat una
discriminació en funció de la facturació militar, mostrant solament aquelles
empreses que mostren vendes superiors a un milió d’euros anuals, les quals
estan marcades en color vermell. La resta d’empreses es mostren en color
groc i són de menor rellevància.
En el mapa es mostren, sobre un període donat (un o diversos anys), d’una
banda, les empreses amb producció en l’àrea de defensa (groc) i per un altre,
les empreses amb una producció en defensa considerada rellevant (vermell).
La visualització de dades incorpora el nom de l’empresa, una breu descripció del tipus de producció en l’àmbit de la defensa i la seva ubicació. Al seu
torn, també es permet visualitzar, per Comunitat Autònoma, quines són les
empreses presents a cada territori.
20
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Es presenten les xifres de vendes i ocupació -totals i en defensa- de l’empresa en el període seleccionat. Les dades poden veure’s en format taula,
gràfic i mapa, i són descarregables en diferents formats.
MAPA INTERACTIU DE LA INDÚSTRIA MILITAR
I DE SEGURETAT A CATALUNYA
L’objectiu d’aquest mapa interactiu és
visualitzar les empreses amb presència a Catalunya que fabriquen armes,
materials, components o serveis per
a indústries militars que subministren
al Ministeri de Defensa espanyol o es
destinen a l’exportació, així com empreses que produeixen sistemes o subministren serveis en l’àmbit de la seguretat.
Aquest mapa vol mostrar la totalitat de les empreses de producció militar,
considerant com a tals armes, béns i serveis que tenen una funció militar;
descartant totes aquelles que subministren serveis de caràcter domèstic
(càtering, neteja, energia, etc.). Es poden visualitzar en el mapa, també aquelles empreses que ofereixen serveis de seguretat o que produeixen sistemes
de seguretat.
La visualització de dades incorpora el nom de l’empresa de la indústria armamentista i de seguretat amb presència a Catalunya, les adreces de les delegacions a Catalunya i l’adreça de la seu central, quines són les seves àrees de
producció, la descripció dels serveis o productes militars o de seguretat que
comercialitza, els seus principals accionistes i els seus clients en defensa.
Al seu torn, es presenten les xifres de facturació en defensa de l’empresa a
l’Estat espanyol en el període seleccionat, beneficis i ocupació total.
Les informacions que oferim en aquesta eina interactiva respecte a resultats econòmics, nombre de treballadors i facturació han estat obtingudes a
través dels balanços oficials de les empreses dipositats i disponibles en el
Registre Mercantil i consultats a través de la base de dades SABI. D’altres,
respecte a la producció militar, són informacions aparegudes en la premsa
escrita o provenen TEDAE (Asociación Española de Empresas Tecnológicas
de Defensa, Aeronáutica y Espacio), i BAIE (Barcelona Aeronàutica i de l’Espai), associacions patronals de serveis que faciliten informes anuals respecte de les empreses associades dels sectors militar i aeronàutic.
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3. ARTICLES

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau combina el treball d’estudi i recerca amb
la divulgació a través de la participació de les seves membres investigadores
en la publicació d’articles en format digital i premsa escrita.
Aquest anys s’han publicat un total de 48 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. Alguns d’ells han estat el Diari Ara, Público,
eldiario.es, La Directa, El País, El Punt Avui o El Periódico, entre altres.
ARMAMENTISME
■■ “Versatilitat, autonomia, morts i ètica”, per Pere Brunet (03/01/2018). Blog

Ara Ciència (Diari Ara).
■■ “Armes autònomes, morts i responsabilitats”, per Pere Brunet
(26/04/2018). Secció d’Opinió del Diari Ara.
■■ “¿Por qué las 400 bombas españolas podrán ser utilizadas contra la población civil?”, per Jordi Calvo (19/09/2018). Blog Paz en construcción (El
País).
■■ “Debemos detener las nuevas armas robóticas”, per Pere Brunet
(25/10/2018). Blog Paz en construcción (El País).
CONFLICTES I GUERRES
■■ “La soberanía de los pueblos”, per Pere Ortega (06/01/2018). Blog Crónicas

Insumisas (Publico.es).
22

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018 DEL CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU

■■ “Las revoluciones noviolentas y Gene Sharp”, per Pere Ortega (23/02/2018).

Blog Crónicas Insumisas (Publico.es).
izquierdas”, per Pere Ortega (11/07/2018). Blog Crónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “Las venas abiertas”, per Pere Ortega (19/08/2018). Blog Crónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “Hablemos de las violencias urbanas”, per Tica Font (31/10/218). Blog
Crónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “Europa, escenario de guerra nuclear”, per Pere Ortega (09/11/2018). Blog
Crónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “Rebeldía en el mundo rural, en la periferia”, per Tica Font (18/12/2018).
Blog Crónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “Siria y las

CULTURA DE LA PAU
■■ “La

Ciència, una eina per a la construcció de la pau”, per Pere Brunet
(02/2018). Revista Per la Pau de l’ ICIP.
■■ “L’exèrcit i la cultura de la por”, per Jordi Calvo (15/03/2018). Secció d’Opinió
del Diari Ara.
■■ “Desmilitaritzar l’educació. Via essencial per aconseguir un món més pacífic”, per Ainhoa Ruiz Benedicto (03/2018). Policy Paper publicat per l’ICIP.
■■ “Adiós a Martínez Guzmán, filósofo de la paz”, per Tica Font i Pere Otega
(04/09/2018). Blog Crónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “El Nobel de la paz premia la lucha contra la violencia sexual como arma de
guerra”, per Tica Font (08/10/2018). Blog Crónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “Cine y derecho: “Yo, Daniel Blake” de Ken Loach y castigar a los pobres de
Loïc Wacquant”, per Eduardo Melero Alonso (17/10/2018). Blog Fuera de
Palacio.
■■ “Herramientas para el análisis crítico del derecho (2): la burropresión”, per
Eduardo Melero Alonso (19/09/2018). Blog Fuera de Palacio.
■■ “Herramientas para el análisis crítico del derecho (1): la legalarbitrariedad”,
per Eduardo Melero Alonso (12/07/2018). Blog Fuera de Palacio.
■■ “Las expulsiones en caliente en Ceuta y Melilla: una actuación ilegal que
convierte a los inmigrantes irregulares en personas sin derechos”, per
Eduardo Melero Alonso (16/04/2018). Blog Fuera de Palacio.
■■ “Obesidad, pobreza y alimentación”, per Tica Font (03/10/2018). Blog Crónicas Insumisas (Publico.es)
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ECONOMIA DE DEFENSA
■■ “Colosal aumento

del gasto militar”, per Pere Ortega (02/01/2018). Blog
Crónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “¿Armas o pensiones?”, per Pere Ortega (20/03/2018). Blog Crónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “Despesa militar o despesa social?”, per Pere Ortega (29/03/2018). Secció
d’Opinió de El Punt Avui.
■■ “Invertir los gastos militares en mayor seguridad”, per Jordi Calvo
(30/04/2018). Secció d’Opinió de El Periódico.
■■ “El colosal aumento en defensa 2018”, per Pere Ortega (14/05/2018). Blog
Crónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “El colosal aumento en defensa 2018”, per Pere Ortega (19/05/2018). Unidad
y lucha.
■■ “Más inversiones en armas en el presupuesto de 2018”, per Pere Ortga
(28/05/2018). Blog Crónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “El Gobierno del PSOE y el presupuesto de defensa de 2018”, per Pere Ortega (14/06/2018). Blog Crónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “Calma Sr. Trump, la UE gastará más en defensa”, per Tica Font (04/07/2018).
Blog Crónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “El supuesto presupuesto progresista de 2019”, per Pere Ortega (17/10/2018).
Blog Crónicas Insumisas (Publico.es).
INDÚSTRIA I COMERÇ D’ARMES
■■ “Corrupción en el ámbito industrial militar. El caso de España y la dimensi-

on internacional”, per Pere Ortega (07/01/2018). A la Revista Hispania Nova
de la Universidad Carlos III Madrid.
■■ “Un paso atrás. Robles venderá las bombas a Arabis Saudí”, per Tica Font
(09/09/2018). A la secció Tribuna Abierta de Eldiario.es.
■■ “Obreros, armas y Arabia Saudí”, per Pere Ortega (11/09/2018). Blog Crónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “Armas españolas y Arabia Saudí, las buenas intenciones no bastan”, per
Jordi Calvo (14/09/2018). Secció d’Opinió de El Periodico.
SEGURETAT I DEFENSA
■■ “La

nova política nuclear de Trump: una amenaça global”, per Bohigas i
Fortuny (05/03/2018). A la secció d’Opinió del Diari Ara.
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■■ “Apuntes

para ayudar a comprender el conflicto nuclear de la península
de Corea”, per Bohigas i Fortuny (22/03/2018). Revista Mientras Tanto.
■■ “La frontera és ara al cos: biometria i controla la Unió Europea”, per Nora
Miralles (17/04/2018). Secció A Fons del núm. 452 de La Directa.
■■ “Qui es lucra amb informació biometrica dels nostres cossos? ”, per Nora
Miralles (17/04/2018). Secció A Fons del núm. 452 de La Directa.
■■ “L’extrema dreta podria tener acces dades biometriques de 218 millions
de persones”, per Nora Miralles (17/04/2018). Secció A Fons del núm. 452
de La Directa.
■■ “La nueva política nuclear de la Administración Trump generará mayor
tensión internacional”, per Bohigas i Fortuny (01/05/2018). Secció Ensayo
de la revista Mientras Tanto.
■■ “Trump, guerra secreta en Yemen”, per Tica Font (06/06/2018). Blog Crónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “Trump, sus modales y la defensa europea”, per Tica Font (14/11/2018).
Blog Crónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “El futuro de los ejércitos”, per Pere Ortega (23/11/2018). Blog Crónicas
Insumisas (Publico.es).
■■ “La amenaza nuclear vuelve a Europa”, per Pere Ortega (27/11/2018). A la
secció d’Opinió de El Periódico.
■■ “L’amenaça nuclear torna a Europa”, per Pere Ortega (27/11/2018). A la secció d’Opinió de El Periódico.
■■ “Comentario a la instrucción 13/2018, de 17 de octubre, de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre la LOPSC”, per Eduardo Malero Alonso
(19/10/2018). Blog Fuera de Palacio.
■■ “Avanza le Europea de la defensa” per Tica Font (28/06/2018). Blog Crónicas Insumisas (Publico.es).
■■ “China, futura potencia militar mundial”, per Tica Font (02/05/2018). Blog
Crónicas Insumisas (Publico.es).
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BLOGS DEL CENTRE DELÀS
Blog “Crónicas insumisas” (Público.es)

http://blogs.publico.es/cronicas-insumisas/
Autors: Tica Font i Pere Ortega Grasa
Blog “Paz, en construcción” (El País)

http://blogs.elpais.com/paz-en-construccion/
Autors: Jordi Calvo Rufanges, Josep Maria Royo i Jordi Armadans
Blog “Diario de un altermundista” (Público.es)

http://blogs.publico.es/altermundista/
Autor: Jordi Calvo Rufanges
Blog “Desde Fuera de Palacio”

https://fueradepalacio.wordpress.com/
Autor: Eduardo Melero Alonso
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NEWSLETTER DEL CENTRE DELÀS - BUTLLETÍ ELECTRÒNIC PAU GLOBAL
■■ Barcelona

acollirà el pròxim dimarts 18 de desembre l’entrega del Premi
per la Pau Seán MacBride a l’activista pels drets humans, Helena Maleno
(13/12/2018).
■■ Pau Global 135 Novembre 2018 (12/12/2018).
■■ Oferta de feina - El Centre Delàs d’Estudis per la Pau ofereix la plaça
de tècnic/a de gestió administrativa, comptable, financera i de sòcies
(29/11/2018).
■■ Conferència Internacional de Novact, el Centre Delàs i el Shock Monitor a
Barcelona el 22 i 23 de novembre: “Confrontant la privatització de la guerra
i la seguretat” (19/11/2018).
■■ Pau Global 134 octubre 2018 (14/11/2018).
■■ “Aixecant Murs. Polítiques de la por i securitització en la Unió Europea”,
nou informe del Centre Delàs, el Transnational Institute (TNI) i Stop Wapenhandel (12/11/2018).
■■ El Centre Delàs i la Unipau conviden a repensar els models de seguretat i
defensa el 16/11 en el Congrés Internacional “Una altra seguerat és possible” (18/10/2018).
■■ Pau Global 133 setembre 2018 (10/10/2018).
■■ Oferta de feina - El Centre Delàs d’Estudis per la Pau requereix la figura d’un
tècnic administratiu per incorporar-se a l’equip de l’entitat (02/10/2018).
■■ Una anàlisi dels “Terrorismes del segle XXI” centrarà les Jornades del Centre Delàs que tindran lloc a Sant Cugat del Vallès el pròxim dimarts 18 de
setembre (10/09/2018).
■■ Pau Global 132 juliol i agost 2018 (04/09/2018).
■■ Nou Working Paper del Centre Delàs: Exportacions espanyoles d’armament 2017 (16/10/2018).
■■ Nou informe del Centre Delàs i SETEM Catalunya: “De la Banca Armada a
la Banca Ètica. Cap a una coherència de polítiques i una cultura de pau”
(11/07/2018).
■■ Pau Global 131 juny 2018 (06/07/2018).
■■ Nou informe del Centre Delàs i l’Escola de Cultura de Pau sobre les exportacions d’armes europees a països en tensió i greus vulneracions dels
Drets Humans (25/06/2018).
■■ Taula rodona “Europa fortalesa: la història oculta, el cost humà” el 28 de
juny, en el marc dels actes en motiu del Dia Internacional de les Persones
Refugiades (20/06/2018).
■■ La seguretat de gènere centra la 3a trobada del Cicle de Diàlegs sobre Pau
i Seguretat Humana aquest dimecres 13 de juny (11/06/2018).
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■■ Pau Global 130 Maig 2018 (08/06/2018).
■■ Actualitzem

el tractament de dades d’acord amb la nova normativa
(25/05/2018).
■■ El Cicle de Diàlegs sobre Pau i Seguretat Humana reflexionarà el 24/05 sobre pau i conflictes globals amb Rosa Mª Calaf i Ramón Lobo (18/05/2018).
■■ Ja tenim aquí les Jornades del Centre Delàs i l’ECP del 16 de maig “Qui arma
els conflictes i les guerres? Responsabilitats d’Europa i mecanismes de
control” (15/05/2018).
■■ Pau Global 129 abril 2018 (09/05/2018).
■■ El 25 d’abril comença el Cicle de Diàlegs sobre Pau i Seguretat Humana
reflexionant sobre migracions i fronteres amb Pro Activa OpenArms i CEAR
(22/04/2018).
■■ Jornades del Centre Delàs i l’ECP el dimecres 16 de maig: “Qui arma els
conflictes i les guerres?” (15/04/2018).
■■ El Centre Delàs publica la nova base de dades internacional de Banca Armada amb dades de més de 500 entitats financeres (11/04/2018).
■■ Pau Global 128 març 2018 (09/04/2018).
■■ Noves dades sobre el finançament de les entitats financeres a la indústria
armamentista (09/03/2018).
■■ Pau Global 127 Febrer 2018 (06/03/2018).
■■ Manual d’activisme de la Campanya Global per la Reducció de la Despesa
Militar (GCOMS) (02/03/2018).
■■ Petició d’accions per denunciar les inversions en armes a la junta d’accionistes 2018 del BBVA (16/02/2018).
■■ Pau Global 126 Gener 2018 (07/02/2018).
■■ Petició d’accions per denunciar les inversions en armes a les juntes d’accionistes de la Banca Armada (18/01/2018).
■■ Pau Global 125 Desembre 2017 (08/01/2018).
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4. WORKING PAPERS

El Centre Delàs ha engegat durant el 2018 una nova línia pròpia de publicacions, en format d’informe breu, sota el nom de Working Paper.
Working Paper Juny de 2018:
Exportacions espanyoles d’armament 2017
Autors: Tica Font i Eduardo Melero
Àsia i Orient Mitjà, les principals destinacions de les
armes espanyoles. Les exportacions espanyoles d’armament van aconseguir en 2017 dos màxims històrics: el d’exportacions efectivament realitzades durant
l’any, aconseguint els 4.347 milions d’euros, i el d’autoritzacions a l’exportació, amb un augment rècord
del 280% respecte a l’any anterior, elevant-se fins als
21.085 milions d’euros. Ho analitza el Working Paper
del Centre Delàs d’Estudis per la Pau “Exportacions
espanyoles d’armament 2017. Àsia i Orient Mitjà, les
principals destinacions de les armes espanyoles”, actualització per 2017 dels
informes que realitza el Centre sobre exportacions d’armes espanyoles.

Working Paper Maig de 2018:
El pressupost militar a Espanya continua creixent
Autors: Pere Ortega i Xavier Bohigas
El Working Paper del Centre Delàs de maig de 2018 analitza la despesa militar
dels pressupostos generals de l’Estat de 2018. Aquests presenten un augment
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del pressupost militar d’un 10,5% respecte a 2017, un
augment que confirma la intenció política de la ministra
de Defensa María Dolores de Cospedal, d’arribar a un 2%
del PIB en despesa militar per a l’any 2024. El Paper també analitza la despesa militar real de l’Estat espanyol,
que inclou despeses militars ocultes en partides d’altres
ministeris. Inversions d’armament, manteniments de les
forces armades, R + D o operacions militars a l’exterior
són algunes de les despeses analitzades.
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5. INFORMES, LLIBRES I INFOGRAFIES

El Centre Delàs ha publicat 5 informes i 2 llibres al llarg del 2018.
INFORMES
Informe 35:
Aixecant Murs. Polítiques de la por i securitització en la Unió Europea
Autores: Ainhoa Ruiz Benedicto i Pere Brunet
En l’aniversari de la caiguda del mur de Berlín, aquest
nou informe del Centre Delàs d’Estudis per la Pau,
copublicat pel Transnational Institute (TNI) i Stop
Wapenhandel, identifica els murs físics, marítims,
virtuals i els murs de la por construïts pels estats en
una Europa que viu un auge de l’extrema dreta i que es
fortifica cada vegada més davant les migracions i els
desplaçaments forçats. L’informe constata que “estats membres de la Unió Europea i l’Espai Schengen
han construït prop de 1.000 km de murs, l’equivalent a
sis Murs de Berlín, des dels anys 90, per frenar l’arribada de persones desplaçades per la força a Europa”.
L’informe analitza com Europa està abordant els fluxos migratoris mitjançant la construcció de murs, el tancament de fronteres, l’augment de la vigilància, la securitització i suspensió de la lliure circulació. Totes aquestes
mesures estan reforçant l’Europa Fortalesa, amb murs físics i mentals que
s’erigeixen per a una major seguretat enfront d’una suposada amenaça, però
que finalment cada vegada resulten més perillosos per a les vides i els drets
de les persones a dins i fora d’Europa.
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De la Banca Armada a la Banca Ètica.
Cap a una coherència de polítiques i una cultura de pau.
El cas de l’Ajuntament de Barcelona.
Autores: Jordi Calvo (Coord., Centre Delàs), Mònica Vega (SETEM Catalunya),
Audrey Esnault (Centre Delàs)
Aquest nou informe, elaborat per SETEM Catalunya i
el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, es centra en els
vincles entre l’Ajuntament de Barcelona i els bancs
de la Banca Armada (aquells sobre els quals tenim
dades per assegurar que financen empreses del sector armamentista). En aquest estudi ens preguntem si
l’Ajuntament de Barcelona, malgrat que és una de les
administracions públiques que ha mostrat voluntat
política per apostar per la pau, els drets humans i la
justícia global, permet que la gestió financera de les
principals activitats que requereixen d’un banc recaigui en mans d’entitats financeres que mitjançant les seves inversions puguin
tenir impactes negatius en la pau i els drets humans. El cas del finançament
de la indústria militar és un bon exemple d’aquesta possible incoherència
de polítiques. Així mateix, l’informe aborda les passes realitzades per part
de l’administració a favor de la Economia Social i Solidària i la incorporació
de criteris socials en la contratació pública, i estableix algunes recomanacions per a seguir avançant cap a la banca ètica i una major coherència de
polítiques en l’ambit financer.

Informe del Centre Delàs i l’ECP:
Comerç d’armes i conflictes. Anàlisi de les exportacions
europees a països en tensió
Autors: (Anàlisi de les exportacions europees d’armament 2015) Jordi
Calvo, Nora Miralles, Ainhoa Ruiz, Eduard Vega; (Conflictes armats el
2015) Josep Maria Royo, Jordi Urgell, Pamela Urrutia, Ana Villellas, María
Villellas
”Comerç d’armes i conflictes. Anàlisi de les exportacions europees a països en tensió” és un informe del Centre Delàs d’Estudis per la Pau i l’Escola
de Cultura de Pau que analitza les exportacions d’armament per part dels
Estats membre de la UE durant l’any 2015 (any més recent amb informació
d’exportacions disponibles) a països que en aquest any es trobaven en si32
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tuació de tensió. L’informe analitza les exportacions
d’armes a 20 països que eren escenari de 28 tensions,
oferint una anàlisi de context de les diferents tensions, fent referència tant a la història recent de cada
tensió, com als fets concrets més rellevants que van
succeir durant 2015.

Expandint la fortalesa.
Les polítiques d’externalització de fronteres de la UE
Autor: Mark Akkerman
La UE ha convertit el control migratori en un objectiu central de les seves relacions exteriors, ampliant
ràpidament les mesures d’externalització de fronteres que requereixen que els països veïns actuïn
com a guàrdies fronterers europeus. El nou informe
“Expandint la Fortalesa. Les polítiques d’externalització de fronteres de la UE” publicat pel Transnational
Institute (TNI), Stop Wapenhandel i el Centre Delàs
d’Estudis per la Pau, examina 35 països, prioritzats
per la UE en l’externalització de fronteres, i revela
l’existència de règims autoritaris envalentits a reprimir la societat civil, que les persones refugiades són obligades a recórrer a
rutes més perilloses i mortals, i les empreses d’armes i de seguretat europees es troben en auge beneficiant-se de l’augment del finançament dels
sistemes de seguretat fronterera i tecnologies.
Les forces del mercat: L’auge del complex industrial de la seguretat de la UE
Autor: Chris Jones
Un grup de transnacionals està rebent milions d’euros de fons públics de
recerca per desenvolupar tecnologies de vigilància i espionatge cada vegada més invasives, així ho revela un nou informe publicat pel Transnational
Institute, Statewatch, el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, l’Institut
Internacional per a l’Acció Noviolenta (NOVACT) i el Centro de Educación e
Investigación por la Paz (CEIPAZ).
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L’informe “Les forces del mercat” revela que el programa de recerca de la UE ‘Societats segures’, que
compta amb un pressupost de 1700 milions d’euros,
ha estat definit en gran manera per la influència del
sector de la “seguretat interior” i que, en aquest procés, està construint una Europa cada vegada més militaritzada i centrada en la seguretat.
El Centre Delàs també ha publicat també un document
de treball en el marc de l’Audiència a Barcelona del
Tribunal Permanent dels Pobles.
Indra Sistemas S.A.,
armes per a la guerra i la militarització de fronteres
Autoria: Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Indra és una de les principals companyies militars a
Espanya i una de les principals en defensa i seguretat
a Europa. Indra té una forta presència en els lobbys
a Europa i una estreta relació amb el Govern espanyol (el 18,7% de les seves accions és propietat de
SEPI -empresa governamental pública), i aquest actiu
lobby ha donat com resultat una gran quantitat de
projectes i contractes públics per a Indra.
Aquest document analitza el paper d’Indra en la militarització de les fronteres, a través de la construcció
d’una tercera tanca a la frontera espanyola a Melilla, on s’han documentat
nombroses vulneracions de drets. “Indra Sistemas S.A., armes per a la guerra
i la militarització de fronteres” també posa el focus sobre la relació d’Indra
amb la guerra del Iemen, ja que l’exèrcit saudita usa armes amb components
i productes electrònics produïts per Indra, com l’Eurofighter -Aràbia Saudita
lidera una coalició internacional que duu a terme operacions militars a Iemen
en les quals s’ha bombardejat objectius civils-.
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LLIBRES
Economia (de guerra)
Autor: Pere Ortega
Editorial: Icaria Editorial
Llengüa: castellà
La guerra comença en les nostres ments, en les pel·
lícules que veiem, en les relacions socials que establim,
en el sistema educatiu… Vivim en una societat que mercantilitza i converteix en negoci des de les relacions personals fins la guerra.
Aquest llibre parla del negoci que s’amaga darrere de
la guerra, i es presenta com un recorregut per tots els
engranatges que es mouen al voltant de l’economia militar, en definitiva, de guerra. És un text que no enganya
en les seves pretensions, doncs parteix d’un propòsit
clar i precís: el rebuig al fet que els conflictes s’hagin de resoldre mitjançant
l’ús de la força armada, quan els estats disposen de molts altres mitjans per
afrontar, transformar o resoldre els conflictes humans.
Somiar a abolir la guerra no ha de ser una quimera, per aconseguir-ho, el millor camí és plantejar-se el desarmament i la reducció de la despesa militar
fins a aconseguir que la preparació de la guerra no sigui un objectiu mercantil
amb el qual lucrar-se. I així aconseguir acostar-nos a la pau i la justícia, que
és, en definitiva, al que una política de seguretat hauria d’aspirar.
Polítiques de seguretat per a la pau.
Una altra seguretat és posible i necessària
Autor: Jordi Calvo (coord.)
Editorial: Icaria Editorial
Llengüa: Castellà
És possible una seguretat pacifista? Les polítiques de seguretat tradicionals,
de caràcter militarista, conformen la seguretat actualment hegemònica.
Pràcticament tots els estats disposen d’excèrcits armats i entrenats, preparats per ser utilitzats quan i com sigui necessari. Sota aquesta concepció els
països assumeixen que existeixen raons suficients per participar en conflictes
armats i, com a conseqüència, desenvolupen polítiques de defensa similars.
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A través de divuit capítols, aquest llibre explora una altra seguretat que no només és possible, sinó que necessària. Existeixen alternatives locals i globals que poden
donar valor a polítiques pacifistes i de seguretat i que, a
més, són coherents amb la cultura de pau i la seguretat
humana.
Aquest llibre és una publicació col·lectiva realitzada per
membres i col·laboradors del Centre Delàs d’Estudis per
la Pau i la Universitat Internacional per la Pau.

INFOGRAFIES
■■ (Desembre 2018) 10 anys de la Convenció sobre bombes de dispersió.
■■ (Desembre 2018) Els atacs amb bombes de dispersió a Síria han impactat

en parcs infantils, barris, fàbriques, botigues, carrers, passejos, jardins,
cases...
■■ (Desembre 2018) El 94% de les víctimes de bombes de dispersió són civils
d’aquests, el 40% són nens i nenes.
■■ (Novembre 2018) Aixecant Murs. Polítiques de la por i securitització a la
Unió Europea.
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■■ (Juliol 2018)

L’Europa exportadora d’armament a països en tensió i con-

flicte.

■■ (Juny 2018) Expandint la fortalesa: Prioritats dels països socis de la Unió

Europea per al control de les fronteres i les migracions.
■■ (Juny 2018) Comerç d’armes i conflictes. Anàlisi de les exportacions d’ar-

mes europees a països en tensió.
■■ (Juny 2018) Pagaments corrents 2016 de l’Ajuntament de Barcelona 2016
i Banca Armada.
■■ (Juny 2018) Tipus de pagaments corrents de l’ajuntament de Barcelona
amb la banca armada.
■■ (Juny 2018) Rànquing 2011-2016 Banca Armada espanyola (en milions d’euros).
■■ (Juny 2018) Rànquing Banca armada estrangera 2011-2016.
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■■ (Febrer 2018) Comercio de armas y conflictos. Análisis de las exportacio-

nes de armas europeas a países en conflicto armado”.
■■ (Gener 2018) L’evolució de la despesa militar dels PEA.

■■ (Gener 2018) Tipologies dels Programes Especials d’Armament (2/2).
■■ (Gener 2018) Tipologies dels Programes Especials d’Armament (1/2).
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6. 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 14 actes
organitzats l’any 2018, sempre que sigui possible en col·laboració amb altres
organitzacions de la societat civil a Catalunya i arreu.
CICLE DE CONFERÈNCIES “DESEMMASCARANT EL NEGOCI DE LA GUERRA. QUI ES BENEFICIA DELS CONFLICTES ARMATS?” 2017-2018
El Centre Delàs d’Estudis per la Pau va realitzar un
cicle de conferències-debat sobre el negoci de la
guerra i les armes, per entendre millor quin paper juguen la industria armamentística i el comerç
d’armes en l’existència de les guerres. Sota el títol
“Desemmascarant el negoci de la guerra. Qui es
beneficia dels conflictes armats? Un anàlisi crític
del cicle econòmic militar des de la cultura de pau”,
l’objectiu d’aquestes xerrades és traçar un discurs
crític i rigorós sobre el cicle econòmic militar i l’entramat del negoci de la guerra i a la vegada generar
reflexions i debat amb els participants per entendre les responsabilitats de
les empreses d’armes i dels governs en els conflictes internacionals i les
vulneracions de drets humans. L’activitat, pretenia generar debat crític en
diferents espais de diferents municipis catalans, i estava finançada per la
Diputació de Barcelona.
Conferències:
■■ 17 de gener de 2018. La Floresta – Sant Cugat: “Desemmascarant el
negoci de la guerra. Qui es beneficia dels conflictes armats? Una anàlisi
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crítica del cicle econòmic militar des de la cultura de pau”. Coorganitzador: La Floresteca. Ponent: Jordi Calvo.

■■ 25 de gener de 2018. Sant Feliu de Llobregat: “El negoci de la guerra i

el complex militar industrial a Espanya”. Coorganitzador: Ateneu Santfeliuenc. Ponent: Pere Ortega.

■■ 15

de febrer de 2018. Granollers: “Desemmascarant el negoci de la
guerra. Qui es beneficia dels conflictes armats? Una anàlisi crítica del
cicle econòmic militar des de la cultura de pau”. Coorganitzador: Can
Jonch-Centre de cultura per la pau. Ponent: Pere Brunet.
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CICLE DE CONFERÈNCIES “COM CONSTRUIR LA PAU”
El Centre Delàs d’Estudis per la Pau i AIPAZ (Asociación
Española de Investigacion para la Paz) amb col·
laboració de Madrid Capital de Paz i el distrito Madrid
Moncloa- Aravaca va realitzar un cicle de conferències “Com Construir la pau”, una sèrie de ponències
que comptaran amb la participació d’investigadors
membres del Centre Delàs d’Estudis per la Pau i d’altres reconegudes investigadores de l’àmbit de pau.
El cicle aborda com aportar a la construcció de pau a
partir de les reflexions i propostes transformadores
des de diferents àmbits com són la seguretat en les
ciutats, el desarmament i l’economia de pau, els conflictes armats i fluxos
migratoris, la transformació social o la violència de gènere i el militarisme. L’espai escollit per celebrar les conferències va ser el Centro Cultural
Moncloa.
Conferències:
■■ 7 de febrer 2018. “La seguretat i la pau en les ciutats”. Ponent: Pere
Ortega.
■■ 14 de febrer de 2018. “Desarmament i economia per fer les paus”. Ponent: Tica Font.
■■ 21 de febrer de 2018. “Persones refugiades i guerres”. Ponent: Pere
Brunet.
■■ 28 de febrer de 2018. “La noviolència i la transformació social”. Ponent:
Pere Ortega.
■■ 7 de març de 2018. “Violència de gènere i militarisme”. Ponent: Maria
de Lluc Bagur.
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”DESPESA DE GUERRA PER DESPESA SOCIAL”
per Xavier Bohigas i Pere Ortega
El dissabte 10 de març va tenir lloc la setena edició
de la Jornada per la Pau Federico Mayor Zaragoza de
l’Ampolla, amb un matí de xerrades amb la pau com a
eix vertebrador de la justícia social, els drets humans,
la solidaritat, el desenvolupament, les relacions nordsud i l’educació. Pere Ortega, investigador i president
del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, i Xavier Bohigas,
investigador del Centre Delàs, físic nuclear i professor
de la Universitat Politècnica de Catalunya; van participar en aquesta trobada juntament amb Salvador
Busquets i Vila, Director de Cáritas Diocesana de
Barcelona.
Enguany el tema de la jornada va ser ‘Despesa de guerra per despesa social’,
per reflexionar sobre aquesta problemàtica de manifesta actualitat.
Lloc: Biblioteca Municipal de l’Ampolla (Av. Sant Joan, s/n, 43895)
10 de març de 2017, a les 9.30 h.
PRESENTACIÓ “CAMBIO CLIMÁTICO S.A.
EL PODER FRENTE A LA CRISIS ECOLÓGICA Y SOCIAL”
per Pere Ortega
El dilluns 12 de març a les 18:30 hores, Pere Ortega, investigador i president del Centre Delàs d’Estudis per
la Pau, va presentar el llibre “Cambio
Climático. El poder frente a la crisis
ecológica y social” amb la intervenció de Diego Durán, d’Ecologistes
en Acció Catalunya; Janet Sanz, tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de
Barcelona i responsable d’Urbanisme, Ecologia i Mobilitat; i Nuria de
l’Aspecte, editora del llibre i investigadora de Fuhem.
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“Cambio climático, S.A.” és un treball del Transnational Institute (TNI) que
FUHEM Ecosocial va publicar en castellà amb la col·laboració del Centre
Delàs d’Estudis per la Pau. Els autors documenten meticulosament com els
exèrcits i les corporacions, amb el consens de certs grups polítics, busquen
fer del canvi climàtic un gran negoci del que lucrar-se, mentre aprofundeixen l’exclusió de les i els desposseïts, exposats a les pitjors conseqüències.
Al mateix temps, el llibre convida a la ciutadania a pensar altres maneres
d’abordar les conseqüències de la crisi climàtica respectant els drets socials
i la sostenibilitat.
Lloc: Llibreria Contrabandos (Carrer de la Junta de Comerç, 20) Barcelona.
12 de març de 2018, a les 18.30 h.
CICLE DE DIÀLEGS SOBRE PAU I SEGURETAT HUMANA
El Centre Delàs i la Universitat Internacional
de la Pau, van organitzar una sèrie de diàlegs
oberts per reflexionar i aportar al debat com
construir polítiques de seguretat i defensa
basades en la cultura de pau i el concepte de
seguretat humana.
L’objectiu d’aquest cicle sota el títol “Diàlegs
sobre pau i seguretat humana”, és abordar
des de diferents àmbits com són el periodisme, els estudis de gènere o la filosofia, entre
d’altres, aquest repte de construir polítiques antimilitaristes i de pau. També
es vol introduir el debat de com adoptar una concepció de la seguretat i la
defensa des de la seguretat humana en front a la seguretat i defensa militaritzades que, basades en la lògica de “més armes i més exercit igual a més
seguretat”, acaben generant més violències (directes, culturals i estructurals)
al nord i al sud.
Aquest cicle de diàlegs amb la participació d’expertes d’àmbits diversos, vol
aportar un debat ric i crític que ens faci reflexionar de la necessitat de trencar
aquesta lògica de més armes, més exèrcits i més repressió i força és igual
a més seguretat; i repensar-la per construir una alternativa basada en la
cultura de pau i la seguretat humana, tant a nivell local com a nivell global.
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Conferències:
■■ 25 d’abril de 2018. Auditori Blanquerna, Barcelona: “La Mediterrània:
mar comú, frontera invisible”. Òscar Camps (activista i director de Proactiva Open Arms) i Miguel Pajares (Director de CEAR Catalunya), conduït
per Arantza Díez (periodista i co-directora del documental “To Kyma”).
■■ 24 maig de 2018. Casa de Cultura, Sant Cugat del Vallès: “Corresponsals de guerra: una mirada als conflictes globals”. Ramón Lobo (periodista) i Rosa Mª Calaf (periodista), conduït per Jordi Pascual (periodista
de El Cugatenc).

■■ 13 de juny de 2018. Teatre Tantarantana:

“La seguretat més enllà de
l’home blanc: una aproximació feminista a la seguretat humana”. Brigitte Vasallo (activista i escriptora) i Tania Adam (gestora cultural),
conduït per Júlia Bertran (periodista i escriptora).

PRESENTACIÓ DE LA CAMPANYA I SEMINARI DE TREBALL
“DE LA BANCA ARMADA A LA BANCA ÉTICA”
El dimecres 9 de maig va tenir lloc a Benimaclet (València) un acte de presentació del projecte “De la Banca armada a la Banca ètica: Sensibilització i
incidència política a la Comunitat Valenciana per avançar cap al foment de la
pau i dels ODS”, liderat per Novessendes i Setem Comunitat Valenciana, en el
marc de la campanya Banca Armada, coordinada pel Centre Delàs d’Estudis
per la Pau i SETEM. L’acte va acollir un seminari de treball que va comptar
amb la participació de Jordi Calvo, coordinador del Centre Delàs d’Estudis
per la Pau i membre de la Campanya Banca Armada, que va presentar la
campanya i les dades més rellevants; per, a continuació, passar a debatre
les possibles línies d’actuació a la Comunitat Valenciana així com possibles
estratègies de col·laboració. L’acte va ser organitzat per Novessendes, Setem
Comunitat Valenciana i el Centre Delàs d’Estudis per la Pau.
Lloc: seu de SETEM CV (C/Utiel, 16 - Benimaclet, València)
9 de maig de 2018, a les 17.30 h.
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CINEFÒRUM AMB EL DOCUMENTAL
COLIS SUSPECT
El 20 de juny en el marc del Dia Internacional de les
Persones Refugiades, va tenir lloc la projecció lliure i
gratuïta de Colis Suspect (Paquet Sospitós) a la Casa
Orlandai de Barcelona. El documental que explora
què hi ha darrera l’Europa Fortalesa, una investigació
de l’ús de l’alerta terrorista per legitimar les polítiques migratòries de la UE i alimentar el discurs de la
seguretat. Per generar debat després de la projecció,
van comptar amb el coordinador del Centre Delàs
d’Estudis per la Pau, Jordi Calvo, i l’economista i activista Arcadi Oliveres. També hi va participar part de l’equip del documental,
per poder donar les explicacions pertinents a la realització del projecte.
El documental, una producció d’Arsomnia i LaColumna.cat, serà distribuït
en festivals tan estatals com internacionals durant tot el 2018. De fet, els
van premiar com a millor Primer Obra Documental al Festival Internacional
du Cinéma Méditerranéen de Tétouan 2018. L’acte va ser organitzat per
Col·lectiu Sarrià Sant Gervasi Refugi, Casa Orlandai i Centre Delàs d’Estudis
per la Pau.
Lloc: Casa Orlandai de Barcelona (Carrer de Jaume Piquet, 23)
20 de juny de 2018, a les 18.30 h.
PRESENTACIONS DEL LLIBRE ECONOMIA (DE GUERRA)
DE PERE ORTEGA
El dilluns 25 de juny a les 19:00 hores tindrà lloc a la
llibreria Alibri de Barcelona, la presentació del llibre
Economia (de guerra) de Pere Ortega, investigador i president del Centre Delàs d’Estudis per la Pau. L’acte comptarà a més de amb la participació de Pere Ortega, autor
del llibre, amb Anna Monjo, editora del llibre; Andreu
Missé, periodista i director d’Alternativas Económicas; i
Alfons Barceló, professor de Teoria Econòmica de la UB.
L’acte va ser organitzat per Icaria Editorial, Alibri Llibreria
i Centre Delàs d’Estudis per la Pau.
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A Economia (de guerra), Pere Ortega parla del negoci que s’amaga darrere de
la guerra, i presenta un recorregut per tots els engranatges que es mouen al
voltant de l’economia militar, en definitiva de guerra.
Lloc: Llibreria Alibri (carrer Balmes, 28 Barcelona 08007)
25 de juny de 2018, a les 19 h.

El llibre també es va presentar a diferents municipis i ciutats d’arreu de l’estat durant l’any 2018:
■■ 27/06/2018: Presentació llibre Economia (de guerra) de Pere Ortega
a Zaragoza
■■ 17/09/2018: Presentació llibre Economia (de guerra) per Pere Ortega
a Barcelona.
■■ 18/10/2018: Presentació del llibre Economia (de guerra) per Pere Ortega. L’Hospitalet de Llobregat.
■■ 23/11/2018: Economia (de guerra) per Pere Ortega i Arcadi Oliveres. Nit
Temàtica de la Unipau, Sant Cugat del Vallès.
■■ 26/11/2018: Presentació del llibre Economia (de guerra) per Pere Ortega. Valladolid.
■■ 27/11/2018: Presentació del llibre Economia (de guerra) per Pere Ortega. Los Martes de los Derechos Humanos, Burgos.
“EUROPA FORTALESA: LA HISTÒRIA OCULTA, EL COST HUMÀ”,
Presentació a espanya de l’informe Expandint la fortalesa.
Les polítiques d’externalització de les fronteres de la UE
El dijous 28 de juny de 2018, va tenir lloc l’“Europa fortalesa: la història oculta, el cost humà”, un acte organitzat pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau, el
Transnational Institute, Novact i el Migrant People’s Tribunal (PPT). L’acte va
acollir la presentació pública a Espanya de l’informe “Expandint la fortalesa.
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Les polítiques d’externalització de les fronteres de la UE”, de Mark Akkerman recentment
publicat pel TNI i StopWapenhandel, amb la
participació d’altres expertes i representants
de la societat civil i els moviments socials,
com ara Juan Hernández, professor de dret
i investigador d’OMAL, per tal de reflexionar i
debatre sobre la problemàtica de les migracions i vulneracions dels drets de les persones
desplaçades per la força.
Aquest acte va constituir una sessió introductòria a l’audiència del Tribunal
Permanent dels Pobles (TPP) que va tenir lloc a Barcelona els dies 29 i 30 de
juny i 1 de juliol de 2018 sobre la violació amb impunitat dels drets humans
de persones migrants i refugiades, el #MigrantPPT, pobles contra les fronteres, #PeoplesVsBorders, impulsat per la Transnational Migrant Platform i
el Transnational Institute i altres col·lectius de persones migrants i solidàries.
Lloc: Casal de Barri Pou de la Figuera de Barcelona
(Carrer de Sant Pere Més Baix, 70, 08003)
28 de juny de 2018, a les 19 h.

TRIBUNAL PERMANENT DELS POBLES (TPP) SOBRE LA VIOLACIÓ
AMB IMPUNITAT DELS DRETS HUMANS DE LES PERSONES
MIGRANTS I REFUGIADES
Audiència sobre Espais de “No Dret” i Roda de Premsa per presentar
l’Audiència a Barcelona
A Europa, les persones que migrants i refugiades hem estat testimoni de les
diverses etapes de la formació de l’Europa Fortalesa, de les seves polítiques
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d’exclusió que es construeixen i reforcen any rere any. Els milers de morts i
desaparicions de tants germans i germanes per intentar arribar a les fronteres
d’Europa, no només són l’evidència més gran de les conseqüències d’aquestes
polítiques, també suposen un crim intolerable per a la humanitat. Des de l’any
2017, un gran nombre d’organitzacions de persones migrants i xarxes de la
societat civil actives en la defensa dels drets humans, en una crida unitària,
van apel·lar al Tribunal Permanent dels Pobles (TPP), amb l’objectiu de donar
visibilitat als pobles dels/les migrants de tots els orígens, com a subjectes
inviolables de drets, per identificar i jutjar la cadena de coresponsabilitat a tota
la ruta migratòria que produeix la violació dels drets humans de les persones
migrants i indicar i promoure, de manera urgent, mesures apropiades d’accés a
la justícia. El TPP va accedir a la sol·licitud i va obrir, el juliol de 2017 a Barcelona,
la Sessió sobre la violació amb impunitat dels drets humans de les persones
migrants i refugiades. Des de llavors, s’han realitzat audiències a Palerm (desembre de 2017) i Paris (gener de 2018). Els propers 29-30 de juny i 1 de juliol,
el Tribunal torna a Barcelona per celebrar una nova Audiència sobre els Espais
de “No Dret”, al voltant de 3 eixos: Frontera Sud, Gènere, i joves i menors.
■■ 01/07/2018: “El cas d’Indra” Presentació a l’Eix Frontera Sud de l’Audièn-

cia del Tribunal Permanent dels Pobles (TPP) per Jordi Calvo, investigador i coordinador del Centre Delàs d’Estudis per la pau, que va participar
a l’Eix Frontera Sud de l’Audiència, amb la presentació de les principals
dades i conclusions del breu informe “Indra Sistemas S.A., armes per a
la guerra i la militarització de fronteres”, sobre com Indra sembla haver
influït amb èxit en les decisions de la UE i el govern espanyol per enfortir
la militarització de les fronteres, beneficiant-se enormement dels fons
europeus i espanyols en projectes de seguretat fronterera, i les vulneracions de drets constatades en les quals hi ha involucrat armament i
sistemes desenvolupats per l’empresa armamentística. Barcelona.
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Lloc: Auditori Eduard Toldrà, Conservatori Municipal de Música
(Bruc 110-112, Barcelona)
Del divendres 29 de juny al diumenge 1 de juliol.

INAUGURACIÓ XXXIII CURS ESTIU DE LA UNIPAU
“UNA ALTRA SEGURETAT ÉS POSSIBLE” PER JOHN PAUL LEDERACH
El 5 de juliol de 2018 va començar el Curs d’Estiu de la Universitat Internacional
de la Pau, en el qual va col·laborar el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, amb la
conferència a càrrec del referent internacional en cultura de pau, resolució de
conflictes i mediació, John Paul Lederach. Lederach és professor de Construcció
de Pau a la Universitat de Notre Dame d’Indiana, als Estats Units, i va obrir el
Curs d’Estiu dedicat a la construcció de polítiques de seguretat i pau enfront de
les polítiques de seguretat i defensa militaritzades amb una conferència que
va reflexionar com construir, tant en l’àmbit global com local, aquesta altre
seguretat desmilitaritzada, basada en la cultura de pau i la seguretat humana.
Lloc: Centre Borja de Sant Cugat del Vallès (Carrer de Llaceres, 30, 08173 Sant
Cugat del Vallès, Barcelona)
Dijous 5 de juliol de 2018, a les 19 h.
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Projecció del documental Els Fils del Tauler i debat en motiu de la celebració del Dia Internacional de la Pau
Els Fils del Tauler és un documental produït a la
Marina Alta pel director José Gayà, que explora les
causes i conseqüències de les guerres, a través de
la mirada de les seves víctimes, i assenyala als
responsables de la violència massiva organitzada:
el complex militar industrial.
En aquest acte vam comptar amb la intervenció de José Gayà, director del documental, i de
Pere Brunet, investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau per debatre sobre les diferents qüestions que aborda el
documental. Aquesta activitat s’emmarcava dins la commemoració del Dia
Internacional de la Pau 2018.
Lloc: Centric Espai Cultural (El Prat del Llobregat)
20 de setembre de 2018, a les 19 h.
XERRADA / PRESENTACIÓ A EUSKADI DEL LLIBRE ECONOMÍA
(DE GUERRA) I DEL WORKING PAPER SOBRE LA DESPESA MILITAR 2018
Pere Ortega, president del Centre Delàs, va realitzar un
cicle de presentacions i xerrades on va parlar del seu llibre Economia (de guerra) i del Working Paper de Despesa
Militar a l’Estat espanyol 2018 publicat pel Centre Delàs.
setembre de 2018 (Vitoria, Bilbao i San Sebastián).
■■ 25 de setembre de 2018, Gasteiz (ZAPateneo).
■■ 26 de setembre de 2018, Donostia (Koldo Mitxelena).
■■ 27 de setembre de 2018, Bilbo (Librería Louise

Michelle).
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JORNADA SOBRE ARMES LETALS AUTÒNOMES I PRESENTACIÓ
DE LA CAMPANYA INTERNACIONAL STOP KILLER ROBOTS A ESPANYA
El dijous dia 4 d’octubre a les 10:00h es va presentar a Barcelona la campanya internacional Stop Killer Robots de qual forma part activa el Centre Delàs
d’Estudis per la Pau, juntament amb l’entitat de pau catalana Fundipau. L’acte
va ser organitzat per les dues entitats catalanes en col·laboració amb l’ICRAC
(Comitè internacional per al Control de les Armes Robòtiques) i la mateixa
campanya Stop Killer Robots. L’acte va acollir també la presentació del llibre “Inteligencia Artificial y Armas Letales Autónomas. Un nuevo reto para
Naciones Unidas”, a càrrec de la Dra. Roser Martínez Quirante i el Dr. Joaquín
Rodríguez Álvarez. Pere Brunet, investigador i coordinador del Centre Delàs
d’Estudis per la Pau, va participar en l’acte en la presentació de la campanya,
juntament amb un representant de l’ICRAC i de la Fundipau.
Lloc: Aula Magna de la Facultat de Dret de la UAB
Universitat Autònoma de Barcelona
Dijous 4 d’octubre de 2018, a les 10 h.
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CONFERÈNCIA “TESTIMONIO DE SUPERVIVIENTES DE HIROSHIMA:
DE LA PROHIBICIÓN A LA ABOLICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES
CON EL PODER DE LA SOCIEDAD CIVIL”
L’ONG internacional Peace Boat coordina els “Viatges Globals per a un Món
Lliure d’Armes Nuclears: Projecte Hibakusha del Peace Boat” des de 2008.
Fins avui, més de 170 Hibakusha (supervivents dels bombardejos atòmics
d’Hiroshima i Nagasaki) han participat en aquest projecte, viatjant per tot el
món per a reclamar un futur lliure d’armes nuclears. El Viatge Global per un
Món Lliure d’Armes Nuclears va salpar l’1 de setembre de 2018 i tornarà al
Japó el 17 de desembre de 2018.
En aquest viatge, dos Hibakusha (supervivents de la bomba atòmica d’Hiroshima) i un comunicador juvenil visitaran 24 ports en 21 països, amb escala en
el port de Motril el 9 d’octubre de 2018, i és en aquest context que van oferir
una conferència en la Facultat de Polítiques i Sociologia de la Universitat
de Granada. L’acte va ser organitzat per el Peace Boat Hibakusha Project,
el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Facultat de ciències polítiques i sociologia de la Universitat de Granada; i va comptar amb la participació de
Chloé Meulewaeter (col·laboradora del Centre Delàs d’Estudis per la Pau),
Ami Terachi (coordinadora internacional del Peace Boat), Michiko Tsukamoto
(Hibakusha), Tamiko Sora (Hibakusha), Mako Camino (comunicadora juvenil).
Lloc: Saló de Graus de la Facultat de Polítiques i Sociologia (C/ Rector López
Argüeta)
9 d’octubre de 2018, a les 18 h.

52

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018 DEL CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU

II FORO MUNDIAL CIUDADES DE PAZ A MADRID
Del dia 5 al 8 de novembre ha tingut lloc el II Foro Mundial sobre Violencias
Urbanas y Educación para la Convivencia y Paz, que ha comptat amb la tasca
d’AIPAZ en la seva organització, juntament amb l’Ajuntament de Madrid, la
xarxa Mayors for Peace, i d’altres institucions i entitats de pau. El Centre
Delàs ha tingut l’oportunitat de participar en el Foro en tant que és membre
actiu d’AIPAZ, i ha compartit coneixements i reflexions en la construcció de
pau en les ciutats.

TAULA RODONA “DESAPRENEM LA GUERRA: DEFENSEM ELS ESPAIS
EDUCATIUS DE LA INFLUÈNCIA DEL MILITARISME”
Són compatibles els valors educatius amb els que
transmeten les institucions militars? Per què s’estan
introduint continguts militars a les escoles? Donen
aquests continguts una visió realista de l’exèrcit i les
seus funcions? Quins són els objectius reals de la
presència de membres de les forces armades o altres
institucions armades als centres escolars o espais
educatius com Expojove?
Per reflexionar al voltant d’aquestes qüestions, el dilluns 26 de novembre, al Col·legi Major Rector Peset
de la UV, la Campanya Desmilitaritzem l’Educació del PV, que compta amb
el suport de més de 60 organitzacions del món educatiu, sindical, veïnal i
social valencià, van convidar tres persones que enriquiran la conversa amb
les seues aportacions: Ainhoa Ruiz (investigadora del Centre Delàs d’Estudis
per la Pau i coautora del llibre “Mentes Militarizadas”), Jordi Muñoz (membre
històric del moviment antimilitarista de Catalunya i portaveu de la campanya
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Desmilitaritzem l’educació de Catalunya) i Àngels Martínez-Bonafé (membre del Moviment de Renovació Pedagògica del País Valencià i professora
d’Història i Geografia).
Lloc: Saló d’actes del Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València
(Plaza Horno de San Nicolás,4, 46001 Valencia)
Dilluns 26 de novembre de 2018, de 19 h.
PRESENTACIÓ DE L’OFICINA A BARCELONA DEL INTERNATIONAL
PEACE BUREAU A VALÈNCIA
Des de l’oficina del International Peace Bureau a Barcelona acollida pel
Centre Delàs d’Estudis per la Pau, es va organitzar una trobada per presentar aquesta nova oficina descentralitzada, així com les tasques que realitza
i alguns continguts que du a terme relacionats amb la campanya GCOMS, la
campanya global per a la reducció de la despesa militar.
A la trobada es van presentar també les principals conclusions del Working
Paper sobre Despesa Militar a l’Estat espanyol el 2018, realitzat en el marc de
la campanya global GCOMS. L’acte va ser organitzat Centre Delàs d’Estudis
per la Pau i International Peace Bureau.
Lloc: Coordinadora Valenciana de ONGD (C. Moro Zeit 9 bajo izda. 46001
València)
Dimarts 26 de novembre de 2018, a les 10 h.
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XERRADA-DEBAT “FINANÇAMENT DE LA INDÚSTRIA
ARMAMENTISTA I DEL NEGOCI DE LA GUERRA:
QUINES RESPONSABILITATS HI TENEN LES ENTITATS FINANCERES
I QUÈ HI PODEM FER? UNA VISIÓ CRÍTICA DES DE LA CULTURA
DE PAU”
El dimecres 7 de novembre va tenir lloc a Benimaclet
la xerrada-debat del cicle “Finançament de la indústria armamentista i del negoci de la guerra: quines responsabilitats tenen les entitats financeres
i què podem fer? Una visió crítica des de la cultura
de la pau”, a càrrec de SETEM CV i Fundació Cívica
Novessendes, impulsores de la campanya Banca
Armada al País Valencià (activitat emmarcada en el projecte “De la Banca Armada a la Banca
Ètica”, finançat per la Conselleria de Transparencia,
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de
la GVA). Jordi Calvo, coordinador del Centre Delàs (que lidera la campanya
Banca Armada junt a Setem Catalunya), va parlar sobre el finançament de
les principals entitats financeres a la indústria de les armes, i sobre la banca
ètica com a alternativa.
Lloc: UBA Meme (Carrer del Poeta Ricard Sanmartí, 17, Benimaclet.
València)
Dimecres 7 de novembre de 2018, a les 18.30 h.
PRESENTACIÓ INFORME 35 AIXECANT MURS. POLÍTIQUES
DE LA POR I SECURITITZACIÓ A LA UNIÓ EUROPEA
A DONOSTI
Ainhoa Ruiz Benedicto va presentar a Donosti l’informe “Aixecant murs.
Polítiques de la por i la securitització a la Unió Europea”, del qual n’és autora;
una publicació que analitza com Europa està abordant els fluxos migratoris
mitjançant la construcció de murs, el tancament de fronteres, l’augment de
la vigilància, la securitització i suspensió de la lliure circulació. L’acte va ser
organitzat per Bake Heziketa i el Centre Delàs, amb el suport de l’ajuntament
de Donosti.
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Lloc: Txoko Internazionalista Plaza de Iruresoro, Donosti
Dimecres 26 de desembre, a les 19 h.

PONÈNCIES DE LES INVESTIGADORES DEL CENTRE DELÀS
EN ALTRES CONFERÈNCIES ORGANITZADES PER LA SOCIETAT CIVIL
I ELS MOVIMENTS SOCIALS
En total, al llarg del 2018, les membres investigadores del Centre Delàs han
participat de 94 conferències i xerrades sobre pau i desarmament, organitzades per altres organitzacions de la societat civil.
Xerrada “Que els teus diners pensin com tu!” per Jordi
Calvo. XVII Jornades Solidàries de Sitges, “Voluntariat en xarxa: La revolució de l’altruisme”.
■■ 07/02/2018: “Militarització de fronteres i violació de drets humans”
per Ainhoa Ruiz i José Luis Gordillo. Barcelona.
■■ 15/02/2018: “El Tractat de No Proliferació Nuclear i el club atòmic”
per Pere Ortega. Barcelona.
■■ 19/02/2018: Ponència “Ciència i tecnologia: factors de militarització
o factors de pau?” per Pere Brunet. Jornada Omid Kokabee. Ciència, Pau
i Drets Humans de l’ICIP. Castelldefels.
■■ 12/01/2018:
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■■ 22/02/2018:

“El negoci de la guerra i el seu finançament” per Pere

Ortega. Reus.
Concert solidari per la sensibilització ciutadana sobre
la situació global de les persones desplaçades per Jordi Calvo. Barcelona.
■■ 27/02/2018: “Cicle de cinema documental sobre migracions i asil “No
direction home” per Ainhoa Ruiz. Barcelona.
■■ 02/03/2018: “La banca armada y como las entidades bancarias alimentan la industria armamentista” per Pere Ortega. Reus.
■■ 24/02/2018:

Roda de Premsa: Presentació de la campanya “Desmilitaritzem l’educació”. Barcelona.
■■ 19/03/2018: “Violències masclistes en temps de guerra i en temps
de pau” per Nora Miralles. Barcelona.
■■ 07/04/2018: “The War Business: The War Begins here” per Pere Ortega. International Peace Congress, Londres, UK.
■■ 10/04/2018: “Defensa, militarització, indústria armamentista i Europa Fortalesa” per Jordi Calvo. Brussel·les.
■■ 06/03/2018:
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■■ 14/04/2018: “Peace and Security in Asia and Europe: Challenges Ahe-

ad and People’s Vision”. International Thematic Workshop, Vietnam.
“Análisis crítico sobre conflictos armados, la paz y la
seguridad mundiales” per Alejandro Pozo. Pamplona.
■■ 20/04/2018: Presentació del llibre “El libro negro del Ejército espanyol” per Pere Ortega. Sant Cugat del Vallès.
■■ 17/05/2018: Jornadas: “El futuro de la Unión Europea: Migraciones forzadas, derechos humanos y geoestrategía” per Pere Ortega.
Brussel·les.
■■ 14/04/2018:

■■ 23/05/2018: “Miradas desde el feminismo y el antimilitarismo para

la paz” per Nora Miralles.
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■■ 24/05/2018: “Com ens militaritzen les ments?” per Maria de Lluc Ba-

gur. Sabadell.

Obra teatral El pes del plom i col·loqui post funció per
Tica Font. Barcelona.
■■ 25/05/2018: Xerrada sobre Objecció Fiscal a la Despesa Militar per
Maria de Lluc Bagur. Bagur – Molins de Rei.
■■ 25/05/2018: Acte de presentació “De la banca armada a la banca
ètica: sensibilització i incidència política per a una Comunitat Valenciana compromesa i coherent amb el foment de la pau i els ODS”.
■■ 29/05/2018: Seminari de Projectes: Empreses, Conflictes i Drets Humans organitzat per l’ICIP per Nora Miralles i Jordi Calvo. Barcelona.
■■ 05/06/2018: Presentació Curs d’Estiu de la Unipau “Una altra seguretat és possible: Seguretat humana versus (in)seguretat militar”
per Arcadi Oliveres i Esther Barbé. Sant Cugat del Vallès.
■■ 09/06/2018: Jornada de Justícia i Pau “Aturem la guerra. Construïm
la Pau” per Tica Font i Pere Ortega. Manresa.
■■ 15/06/2018: Xerrada-Debat “Finançament de la indústria armamentista i del negoci de la guerra: Quines responsabilitats hi tenen les
entitats financeres i què hi podem fer? Una visió crítica des de la
cultura de pau”. Manises (Comunitat Valenciana).
■■ 18/06/2018: Taller Internacional “Regulació de sistemes d’armes autònomes: implicacions legals i ètiques en el context d’una societat
global” per Jordi Calvo. Barcelona.
■■ 18/07/2018: Taula Rodona “Cultura de pau i resolució de conflictes”
dins els “Dimecres per la llibertat” per Pere Ortega. Barcelona.
■■ 07/09/2018: “El moviment pacifista abans de la Segona Guerra Mundial” per Jordi Calvo. Barcelona.
■■ 15/09/2018: Jornada internacional “10 anys de crisi, prenem el control de les finances”. Barcelona.
■■ 25/05/2018:
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Manifestació Posem les finances al servei de les persones i el planeta!
■■ 20/09/2018: Taula Rodona “Infants i conflictes armats” per Tica Font.
Barcelona.
■■ 25/09/2018: “Desarmar la nostra realitat” per Jordi Calvo. La Laguna.
■■ 25/09/2018: Debat “Banca Ètica. El valor dels diners” per Jordi Calvo.
La Laguna.
■■ 06/10/2018: “El paper dels estats i el comerç d’armes” per Pere Ortega. Fira de la Solidaritat, Badalona.
■■ 15/10/2018: Presentació de la campanya Banca Armada en l’acte de
la campanya Pobresa Zero. Castelló.
■■ 18/10/2018: Jornada “Responsabilidad Social Empresarial y Economía del Bien Común en Entidades Financieras” per Audrey Esnault.
València.
■■ 25/10/2018: Xerrada “Las Guerras de allí se fabrican aquí” per Pere
Ortega. Pamplona.
■■ 27/10/2018: “Securitització i drets, la por a la migració. L’estratègia
de Seguretat Europea i el retrocés sobre alguns drets” per Tica Font.
Jornades Democràcia i Drets, Barcelona.
■■ 29/10/2018: Tertúlies d’Adall a Babel: “El teu banc inverteix en armes?” per Camino Simarro. Castelló.
■■ 07/11/2018: Xerrada-debat “De la banca armada a la banca ètica”.
València.
■■ 10/11/2018: “Guerras futuras: El impacto de las nuevas tecnologies”
per Pere Brunet. Londres.
El l dissabte 10 de novembre va tenir lloc la
conferència sobre l’impacte de les noves
tecnologies en les futures guerres i els nous
desafiaments que enfrontarem com a resultat, organitzada per Campaign For Nuclear
Disarmament (CND). Pere Brunet, investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, va
participar en la plenària sobre “Els usos de la
Intel·ligència Artificial” per a oferir una anàlisi
dels sistemes autònoms.
La militarització de l’espai; guerra cibernètica;
hacking; robots assassins i drons; nova ètica tecnològica i visions alternatives de seguretat, són els temes que es van abordar durant aquesta trobada que va comptar amb la participació de Duncan Campbell,
Arielle Denis, Stuart Parkinson, Ted Seay, Elke Schwartz, Carol Turner,
■■ 15/09/2018:
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Dave Webb, Lucas Wirl, Cath Bann, Peter Burt, Chris Cole, Steven Rose i
Patrice Salzenstein. L’acte, organitzat per la Campaign For Nuclear Disarmament (CND), va tenir lloc a Birkbeck University of London (Room
B36, Malet Street, London, WC1E 7HZ, United Kingdom).
■■ 13/11/2018: Xerrada-debat “De la banca armada a la banca ètica” per
Camino Simarro. Xilxes.
■■ 17/11/2018: Jornada Migracions i Drets Humans de Reus Refugi per
Pere Brunet. Reus

■■ 20/11/2018: Seminario “(De)securitizar la agenda de política interna-

cional. Narrativas, efectos y visiones alternativas en las políticas de
seguridad internacional” per Jordi Calvo. Barcelona.
■■ 20/11/2018: Taula rodona: “El negoci de la venda d’armes i del foment
de les guerres” per Pere Ortega. Barcelona.
■■ 22/11/2018: Projecció i col·loqui en l’estrena del documental “Hayati”
per Pere Ortega. Barcelona.
■■ 26/11/2018: Xerrada “Género y cultura militar. Vidas, cuerpos y control social bajo la guerra” per Nora Miralles. Donostia.
■■ 05/12/2018: Debat “La venda d’armes d’Espanya” per Tica Font. Barcelona.
■■ 08/12/2018: Xerrada-Debat “Finançament de la indústria armamentista i del negoci de la guerra: Quines responsabilitats hi tenen les
entitats financeres i què hi podem fer? Una visió crítica des de la
cultura de pau” per Camino Simarro. La Barraca d’Aigües Vives.
■■ 10/12/2018: Presentació de l’oficina del Internacional Peace Bureau
a Barcelona. Barcelona.
■■ 12/12/2018: Acte d’Stop Mare Mortum Sants, Hostafrancs i La Bordeta per Pere Ortega. Barcelona.
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Taula Rodona “Diàlegs amb el Mediterrani: diversitat,
migracions, convivència i Pau” per Najat el Hachimi i Tica Font. Benicarló.
■■ 17/12/2018: “Análisis de género en las políticas de securitización y
militarización” per Nora Miralles. Gernika.
■■ 14/12/2018:

Castelló per la Pau. ODS 16: Pau, Justícia i Institucions
Sòlides. El nostre paper com a ciutadans i ciutadanes per Jordi Calvo.
Castelló.

■■ 18/12/2018:
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7. CURSOS I FORMACIÓ

XXXIII EDICIÓ DELS CURS D’ESTIU DE LA UNIVERSITAT
INTERNACIONAL DE LA PAU
“Polítiques de pau i seguretat”. El dijous 5 de juliol de
2018 va començar la XXXIII edició del Curs d’Estiu de
la Universitat Internacional de la Pau, en el qual va
col·laborar el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, amb
la conferència inaugural a càrrec del referent internacional en cultura de pau, resolució de conflictes i
mediació, John Paul Lederach. Lederach que és professor de Construcció de Pau a la Universitat de Notre
Dame d’Indiana, als Estats Units, va obrir el Curs d’Estiu dedicat a la construcció de polítiques de seguretat
i pau enfront de les polítiques de seguretat i defensa militaritzades amb una
conferència conferència que va reflexionarar sobre com construir, tant en
l’àmbit global com local, aquesta altra seguretat desmilitaritzada, basada
en la cultura de pau i la seguretat humana.
■■ 06/07/2018: “Polítiques de Seguretat Basades en la Cultura de Pau”.
■■ 07/07/2018: “Polítiques Locals per la Pau”.
■■ 08/07/2018: “Dels Ministeris de Defensa als Ministeris de la Pau”.
■■ 09/07/2018: “Polítiques Globals de Pau”.
■■ 10/07/2018: “Iniciatives de la Societat Civil en Escenaris de Conflicte

Armat”.
■■ 11/07/2018: Clausura i Conclusions.
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PENSAR I CREAR COL·LECTIVAMENT DUES ACCIONS REIVINDICATIVES
SOBRE DRETS HUMANS
■■ 10 h a 14 h · Formació sobre artivisme i contrapublicitat.
■■ 14 h a 15.30 h · Dinar.
■■ 15.30 h a 19 h · Treball en petit grup per crear les dues accions

Formació creativa per a activistes i voluntàries amb l’objectiu de pensar i
crear col·lectivament dues accions reivindicatives sobre drets humans en el
marc de les campanyes Banca Armada i Roba Neta.
Aquesta jornada, organitzada per SETEM Catalunya, va combinar formació i
treball en petit grup, dinamitzada per l’agència d’activisme creatiu EnMedio,
a Barcelona.
CURS “ACTIVISME I VOLUNTARIAT PER LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL
2017-18”, ORGANITZAT PEL CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU
I SETEM PAÍS VALENCIÀ
Conferència “És el capitalisme l’únic sistema possible?
Per on cal començar a canviar-ho? Quines alternatives hi ha?” per
Arcadi Oliveres. Benicàssim.
■■ 13/01/2018: Ponència “El sistema financer internacional, irresponsabilitat social, inversions en armes. L’alternativa de la banca ètica
a la banca armada” per Audrey Esnault. Benicàsssim.
■■ 14/01/2018: “Desmuntar el patriarcat. L’economia feminista com a
alternativa al capitalisme” per Yayo Herrero.
■■ 09/02/2019: Diàleg “Alternatives per la gestió local de la seguretat,
quines polítiques de seguretat podem aplicar des de l’àmbit local per
la pau i la convivència?” per Tica Font i Pere Ortega. Betxí.
■■ 10/02/2018: Ponència “Quines són les amenaces a la nostra seguretat, qui es beneficia de la guerra i el negoci de les armes? Fa falta un
exèrcit?” per Tica Font. Alboratxe.
■■ 11/02/2018: “Moviments socials. Compartint experiències i iniciatives ciutadanes de participació social i noviolència” per Carlos Pérez,
Julio Huerta i Esther Paulo. Alboratxe.
■■ 16/02/2018: “Mitjans de comunicació que no estan al servei del poder: què llegir, què escoltar i què veure per estar informades?” per
Rosa Maria Calaf. València.
■■ 13/01/2018:
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8. JORNADES

JORNADES DEL CENTRE DELÀS 2018: COMERÇ D’ARMES I CONFLICTES
QUI ARMA ELS CONFLICTES I LES GUERRES?
RESPONSABILITATS D’EUROPA I MECANISMES DE CONTROL
El Centre Delàs d’Estudis per la Pau i l’Escola de
Cultura de Pau de la UAB, van organitzar amb el suport de la Diputació de Barcelona, les jornades “Qui
arma els conflictes i les guerres? Responsabilitats
d’Europa i mecanismes de control”, que van aplegar
més d’un centenar de persones la tarda del 16 de maig
de 2018 a l’Auditori de la Facultat de Comunicació i
RRII de Blanquerna a Barcelona.
En quins conflictes i guerres acaben les armes europees? Com es controla que les armes exportades no
acabin en mans dels actors d’un conflicte? Com es poden millorar i augmentar aquests controls? Les jornades van comptar amb reconeguts ponents
d’entitats de prestigi i referència europea i mundial com el SIPRI, Safer World,
Pax o Conflict Armament Research (CAR), experts/es en exportacions i en
rastreig d’armes en conflictes, per reflexionar sobre quina és la realitat del
comerç d’armes europees a països en situació de conflicte armat i guerra. Es
van abordar qüestions com la legislació vigent i els mecanismes de control
de les exportacions d’armes europees, així com els incompliments que estan
tenint lloc, motivant que l’armament europeu acabi en mans dels actors dels
conflictes que assolen regions com l’Orient mitjà o Àfrica.
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Ressò de les Jornades a les xarxes socials i mitjans de comunicació
■■ Xarxes Socials:
■■ Facebook: abast de 19.400 persones; 69 assistents
■■ Twitter: 82.480 impressions, 400 interaccions indirectes (suma de retweets i likes).
■■ Articles i mencions:
■■ ‘La guerra és el negoci més corrupte de l’economia, molt secret, amb
uns pocs jugadors que controlen fins al 80% del mercat’ (09/06/2018),
Racó Català.
■■ Munició dels EUA i l’Aràbia Saudita, en mans del Daeix (23/05/2018),
ara.cat.
JORNADES DEL CENTRE DELÀS: “TERRORISMES DEL SEGLE XXI”
La Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès va collir la
tarda del dimarts 18 de setembre de 2018 les Jornades
del Centre Delàs d’Estudis per la Pau que van girar al
voltant dels “Terrorismes del segle XXI”.
Què és el gihadisme? Extremisme violent o terrorisme? Islamofòbia, seguretat i extremisme violent:
una conjura perillosa? Són algunes de les qüestions que es van abordar en aquesta trobada que va
comptar amb reconegudes ponents expertes com
José Ángel Brandariz, Jesús Núñez Villaverde, Lurdes
Vidal o Santiago Alba Rico.
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Les Jornades van aplegar més de 60 persones i van comptar amb el suport
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Ressò de les Jornades a les xarxes socials i mitjans de comunicació
■■ Xarxes Socials:
■■ Facebook: abast de 4.400 persones; 23 assistents
■■ Twitter: 24.324 impressions i 159 interaccions indirectes (suma de retweets i likes).
■■ Articles i mencions:
■■ Terrorismes segle XXI (04/09/2018), Tot Sant Cugat.
■■ Terrorismes segle XXI (04/09/2018), Xarxanet.
■■ “El món àrab no s’està radicalitzant, Europa sí”; el Centre Delàs analitza
el terrorisme a la Casa de Cultura (19/08/2018), El Cugatenc.

CONGRÉS INTERNACIONAL “UNA ALTRA SEGURETAT ÉS POSSIBLE.
REPENSANT LES POLÍTIQUES DE SEGURETAT I DEFENSA EN L’ÀMBIT
GLOBAL I LOCAL DES DE LA CULTURA DE PAU”
El Centre Delàs d’Estudis per la Pau i la Universitat
Internacional de la Pau van organitzar el passat 16 de
novembre el Congrés internacional “Una altra seguretat és possible”, al Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona, una jornada de reflexió i debat sobre
com construir polítiques alternatives de seguretat
i defensa en l’àmbit global i com aterrar-les al món
local, amb la participació de més d’una dotzena d’expertes d’aquí i d’arreu.
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Josep Ramoneda, Johan Galtung, Itziar Ruiz-Gimenez, Georges Berghezan,
Patricia Guerrero, Carlos Giménez Romero, Josep Mayoral, Tarja Cronberg,
Karlos Pérez de Armiño, Rafael Martínez, Dolors Sabater, Nuria del Viso, Ana
Barrero i Kristian Herbolzheimer, són les veus que vam poder escoltar en les
diferents taules de la jornada que ja es pot recuperar en format vídeo en el
canal Youtube del Centre Delàs.
Amb aquesta jornada, el Centre Delàs D’estudis per la Pau i la Universitat per
la Pau, van voler destacar la importància d’avui dia de qüestionar els paradigmes de la seguretat, i també pensar com es podria adaptar perquè puguin
ser més operatius i factibles en la societat actual. L’esdeveniment va comptar
amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la
Diputació de Barcelona.

Ressò de les Jornades a les xarxes socials i mitjans de comunicació
■■ Xarxes Socials:
■■ Facebook: abast de 14.400 persones; 61 assistents
■■ Twitter: 90.152 impressions, 578 interaccions indirectes (suma de retweets i likes).
■■ Articles i mencions:
■■ Dolors Sabater explica el Model Badalona al Congrés Internacional ‘Una
altra seguretat és possible. Repensant les polítiques de seguretat i defensa en l’àmbit global i local des de la cultura de pau’ (16/11/2018),
Guanyem Badalona En Comú.
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JORNADES DE NOVACT, EL CENTRE DELÀS I EL SHOCK MONITOR:
CONFRONTANT LA PRIVATITZACIÓ DE LA GUERRA I LA SEGURETAT
La Conferència Internacional
Confrontant la privatització de la
guerra i la seguretat, es va celebrar a Barcelona els dies 22 i 23 de
novembre de 2018 i va tenir com a
objectiu conscienciar sobre la creixent participació d’actors privats
en contextos de guerra i conflicte.
Actualment, ciutadans d’arreu del
món estan fent front a un escenari internacional cada vegada més complexe on els interessos dels negocis
i la política estan revolucionant les guerres modernes, permetent l’entrada
de noves corporacions privades. Gràcies a la proliferació i la fragmentació
d’actors no estatals, aquestes noves corporacions involucrades en conflictes
i guerres es beneficien de la (in)seguretat, establint-la com a un nou model
de negoci.
Tenint en compte aquest escenari, es va considerar urgent promoure la recerca conjunta per a poder conscienciar i poder treballar en les implicacions
que la privatització de la guerra i de la seguretat tenen en el control democràtic de les polítiques de seguretat, la seguretat humana i en el respecte
dels drets humans arreu.
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Ressò de les Jornades a les xarxes socials i mitjans de comunicació
■■ Xarxes Socials:
■■ Facebook: abast de 237 persones; 169 assistents
■■ Twitter: 19.034 impressions, 143 interaccions indirectes (suma de retweets i likes).
■■ Articles i mencions:
■■ La (in)seguretat com a negoci, tema d’una conferència internacional
(21/11/2018), UB.
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9. ASAMBLEA ANUAL

EL DIVENDRES 7 DE SETEMBRE ES VA CELEBRAR L’ASSEMBLEA ANUAL
I SEMINARI INTERN DE DEBAT ESTRATÈGIC DEL CENTRE DELÀS 2018
El Centre Delàs d’Estudis per la Pau va celebrar el
divendres 7 de setembre l’Assemblea Ordinària
Anual 2018 i un seminari de debat de reflexió
estratègica sobre els models de governança
del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, a la seu
de Lafede.cat. Hi estaven convidades a participar-hi totes les membres col·laboradores i sòcies
del Centre Delàs.
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10. CAMPANYES

NO EU MONEY FOR THE ARMS INDUSTRY
El Centre Delàs participa activament en la
principal campanya de la Xarxa Europea
Contra el Comerç d’Armes (ENAAT en les
seves sigles en anglès), que té l’objectiu de
mobilitzar l’opinió pública europea i incidir en
els i les representants a l’Europarlament, per
impedir el desplegament de la inversió de 3,5
mil milions d’euros en projectes europeus de recerca en defensa que seràimplementada entre 2021 i 2027. La voluntat de la campanya, el contingut
de la qual es pot consultar en aquest enllaç, pretén visibilitzar la voluntat
majoritària de la població europea de promoure la pau i no alimentar conflictes armats.
Participació del Centre Delàs
■■ Declaració conjunta de l’ENAAT: “Els riscos del nou Fons de Defensa de

la UE” (15/11/2018).
de 700 investigadors fan una crida a “oposar-se al programa de
recerca militar de la UE” (27/06/2018).
■■ L’ENAAT denuncia que el Fons Europeu de Defensa només beneficiarà
a la indústria i contribuirà a desencadenar la carrera armamentista en
armes autònomes (18/06/2018).
■■ Membres del Centre Delàs participen en la reunió anual de la Xarxa
Europea Contra el Comerç d’Armes ENAAT (21/03/2018).
■■ L’ENAAT es pronuncia sobre el Programa de Desenvolupament Industrial de la Defensa Europea (15/01/2018).
■■ Més
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CAMPANYA INTERNACIONAL PER L’ABOLICIÓ DE LES ARMES
NUCLEARS (ICAN)
La Campanya Internacional per a l’Abolició de
les Armes Nuclears (ICAN), de la qual en participa el Centre Delàs, té per objectiu impulsar
el suport pú-blic i governamental a un tractat
general i verificable que prohibeixi i elimini les
armes nuclears.L’increment dels riscos de proliferació i ús de les armes nuclears fa que ara sigui més important que mai una acció global coordinada
a favor del desar-mament nuclear.
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 fins l’any
2018 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 a fer incidència a Catalunya i a l’Estat. En aquest sentit,
l’any 2018 s’ha impulsat des del Centre Delàs i les altres entitats membres
de la campanya internacional, la secció espanyola de la campanya, Stop
Killer Robots Espanya, amb l’objectiu de fomentar el treball conjunt entre
les entitats i d’impulsar les activitats de sensibilització, incidència política i
mobilització social envers les armes autònomes.
Participació del Centre Delàs
■■ Barcelona

acull la presentació estatal de la campanya Stop Killer Robots (10/10/2018).
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CAMPANYA GCOMS
El Centre Delàs es consolida com a coordinador d’aquesta campanya internacional, impulsada per l’International Peace Bureau i participada per més d’un centenar
d’entitats presents a tots els continents. La campanya
té com a objectiu la mobilització social i incidència política en favor de reduir la despesa militar global i el seu
redireccionament a inversió social i als Objectius de
Desenvolupament Sostenible. La principal novetat d’enguany és que s’ha
afegit una segona acció, Cut Milex, que es duu a terme durant els mesos de
tardor i hivern, amb l’objectiu d’incidir en els debats sobre els pressupostos
nacio-nals en favor d’una retallada de la despesa militar.
Participació del Centre Delàs
■■ La campanya CutMilex (Retallem la despesa militar) llença una petició

per demanar al govern espanyol que desarmi els pressupostos del Estat
(14/12/2018).
■■ L’International Peace Bureau presenta la nova oficina desentralitzada
a Barcelona (10/12/218).
■■ Els GDAMS 2018 apleguen més de 100 accions arreu per a la reducció
de la despesa militar (07/05/2018).
■■ Entitats de l’àmbit de pau català valoren la despesa militar mundial en
el marc dels GDAMS (07/05/2018).
■■ Els Dies d’Acció Global per a la Reducció de la Despesa Militar (GDAMS)
2018 tindran lloc del 14 d’abril al 3 de maig (06/04/2018).
■■ Publicat el manual d’activisme de la Campanya Global per la Reducció
de la Despesa Militar (27/02/2018).
CAMPANYA BANCA ARMADA
Aquesta continua essent una de les principals campanyes que duu a terme el Centre Delàs, juntament
amb SETEM, RETS, Justícia i Pau i l’Observatori del
Deute en la Globalització (ODG), que promouen aquesta iniciativa de sensibilització i denúncia de les entitats financeres que participen en indústries mili-tars,
mitjançant l’exigència d’un veritable respecte pels drets humans i el medi
ambient. Enguany, a més, la campanya ha obtingutel guardó que el Memorial
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de Pau Josep i Liesel Vidal, de Reus, entrega a les entitats i accions de construcció de pau cada any.L’objectiu de la campanya és informar i sensibilitzar
la societat per a que exigeixi a les entitats financeres espanyoles que canviïn
les seves polítiques i finalitzin tota relació amb les empreses socialment
irresponsables. És així com les accions de les campanyes BBVA sin armas,
Banco Santander sin ar-mas i Caixabank sin armas es centren en la realització d’intervencions en les Juntes Generals d’Accionistes per instar a les entitats financeres a modificar la seva política d’inversió i finançament militar.
Participació del Centre Delàs
■■ Actualització de noves dades de bancs que operen a l’Estat espanyol en

la base de dades internacional de Banca Armada (05/12/2018).
vídeo ‘Banca armada, com les entitats financeres participen del
negoci de la guerra’ (22/05/2018).
■■ Nou vídeo ‘Desenmascarent el pervers negoci de les armes com el
cicle econòmic militjar produeix armes que acaben en les guerres’
(17/05/2018).
■■ Crònica de l’acció de les activistes de la campanya Banca Armada a la
Junta d’accionistes de Bankia 2018 (12/04/2018).
■■ Nova base de dades internacional de Banca armada (06/04/2018).
■■ Crònica de la participació de la Campanya Banca Armada a la Junta d’Accionistes del Banc Santander (26/03/2018).
■■ Crònica de la participació a la Junta d’Accionistes del BBVA 2018
(16/03/2018).
■■ Petició d’accions per denunciar les inversions en armes a la junta d’accionistes 2018 del Banc Santander (19/02/2018).
■■ Petició d’accions per denunciar les inversions en armes a la junta d’accionistes 2018 del BBVA (16/02/2018).
■■ Inici de la campanya Banca Armada 2018: Petició d’accions per denunciar les inversions en armes a la junta d’accionistes (16/01/2018).
■■ Nou

CAMPANYA D’OBJECCIÓ FISCAL A LA DESPESA MILITAR
Aquesta campanya és duta a terme, sobretot, pels companys del SIOF (Servei d’Informació de l’Objecció Fiscal).
La objecció fiscal a la despesa militar és una forma pràctica de mostrar el nostre rebuig a la despesa militar que
hauria de ser desti-nada a inversió social. L’objecció fiscal opta pel de-sarmament, per la resolució pacífica de
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conflictes i té com a finalitat última aconseguir un món sense guerres on no
tingui sentit l’existència de l’exèrcit.
CAMPANYA DESMILITARITZEM L’EDUCACIÓ
El Centre Delàs continua apostant de forma activa per
aquesta campanya, que compta amb el suport de més
de 40 entitats vinculades al foment de la paui l’educació,
i en la qual es denuncia la presència de l’exèrcit en fires i
salons d’educació, mitjançant reco-llides de signatures,
difusió a través de les xarxes so-cials i accions concretes
sobre el terreny. Enguany, la campanya va irrompre de
nou al Saló de l’Ensenyament de Barcelo-na i es va realitzar, per primera vegada, una acció similar a la Fira Ex-pojove de València, promoguda també per
membres del Centre Delàs.A banda de les accions puntuals, Desmilitaritzem
l’educació treballa per formar una xarxa de centres educatius lliures d’armes
en què es promogui la cultura de pau.
Participació del Centre Delàs
■■ Més de 60 entitats de la campanya ‘Desmilitaritzem l’Educació’ tornen

a reclamar a l’Ajuntament de València que no convide l’Exèrcit a la propera edició d’Expojove (10/10/2018).
■■ Manifest 2018 de la Campanya Desmilitaritzem l’Educació: Espais educatius lliures d’exèrcits i d’armes (05/03/2018).
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, posen 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 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, prohibeix ara el finançament d’aquestes armes.
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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 estats membres,
que l’Estat espanyol va convertir en Llei, segons el qual, els Estats no poden
vendre armes a Estats on existeixin greus violacions 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.
Participació del Centre Delàs
■■ El Centre Delàs i l’Escola de Cultura de Pau participen en la trobada del

COARM a Brussel·les sobre el comerç d’armes europees (18/06/2018).
vídeo del Centre Delàs que explica què hi ha rere el negoci de la
guerra (17/05/2018).

■■ Nou
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11. PREMI COLIBRÍ

EL CENTRE DELÀS REP LA MENCIÓ COLIBRÍ 2018 PER LA SEVA TASCA EN
EL FOMENT DE LA CULTURA DE PAU I LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SOCIETAT
DESARMADA
Aquest any, la Fundació Horta Sud ha decidit fer entrega del premi Menció
Colibrí 2018 al Centre Delàs d’Estudis per la Pau, pel seu foment de la cultura
de pau, la denúncia de situacions de violència i la sensibilització i mobilització
social al voltant dels efectes negatius del militarisme, entre ells la despesa
militar i la fabricació i el comerç d’armes, així com la denúncia de l’incompliment dels acords dels governs en aquestes matèries.
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12. PREMI MACBRIDE

L’ACTIVISTA HELENA MALENO REP EL PREMI MACBRIDE PER LA SEVA
TASCA EN LA DEFENSA DELS DRETS HUMANS EN UN ACTE EMOTIU A
BARCELONA
La periodista i activista Helena Maleno va rebre el 18 de desembre de 2018
el premi MacBride per la Pau, en un acte organitzat per l’International Peace
Bureau (IPB) i el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, celebrat al Museu d’Història de Barcelona. L’entrega va tenir lloc a la Sala Martí l’Humà, i va comptar
amb la presència de la guardonada, que va poder assistir-hi tot i la complicada situació en la qual es troba degut a la persecució i retallada de drets
que està patint.
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El coordinador del Centre Delàs i vicepresident del IPB, Jordi Calvo, va presentar la cerimònia, que també va comptar amb les intervencions de la
regidora de Relacions Internacionals a l’Ajuntament de Barcelona, Laura
Pérez Castaño, el director general de l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, Manel Vila, i la presidenta de l’IPB, Lisa Clark.
Maleno va recollir el premi –una medalla feta a partir del bronze d’armes
nuclears destruïdes– de la mà de Lisa Clark, que va fer un breu repàs a la vida
i tasca de Sean McBride. Maleno va agrair el premi, i emocionada, va explicar
algunes de les històries que ha viscut durant el temps que porta al Marroc,
donant suport a les persones en processos de migració. Va aprofitar la intervenció per denunciar que les polítiques migratòries i la indústria de la guerra,
que col·laboren amb les indústries de l’esclavatge, “es retro-alimenten”: “han
convertit les fronteres en trinxeres en les quals les víctimes són sempre del
mateix costat, i són víctimes invisibles”.
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13. PREMSA I COMUNICACIÓ

Els investigadors del Centre Delàs d’Estudis per la Pau han fet en l’any 2018
diverses entrevistes per canals internacionals, nacionals, així com regionals de radio i televisió, a mes de importants diaris. Per exemple Agence
France Press, El Punt Avui, La Sexta, Antena 3, RAC1, Russia Today, Público,
La Vanguardia o Radio Uruguay. El total d’entrevistes realitzades en mitjans
ha estat de 51.
RÀDIO
Al llarg de l’any 2018, s’han realitzat 26 entrevistes a ràdio, 13 a televisió i
12 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 2018 51 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 2018, en total es van
fer més de 180 mencions al Centre Delàs i els seus experts des de diferents
mitjans de comunicació.
Entrevistes en ràdios
■■ El fin

del mundo está más cerca que nunca, Pere Ortega, per Sputnik
News (06/02/2018).
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■■ La Corrala, Pere Ortega, per M21 (19/02/2018).
■■ Informatius, Pere Ortega, per Ràdio Catalunya (12/03/2018).
■■ El Matí

de Barcelona: “Desmilitaritzem l’educació” denuncia la impunitat del president de la Fira de Barcelona, Ainhoa Ruiz, per Betevé
(14/03/2018).
■■ Lliure Directa: Descripción de 10.805 millones de absurdo e innecesario aumento del gasto militar. Pere Ortega, Centre d’estudis per la pau
Delàs 21/03, Pere Ortega, per Radio Klara (21/03/2018).
■■ Lliure Directe: Bankia és el quart banc espanyol que més finança empreses d’armament. Audrey Esnault Campanya Banca Armada 10/04/18,
Audrey Esnault, per Radio Klara (10/04/2018).
■■ Todo Noticias: Banca Armada, Audrey Esnault, per Radio 5 (17/04/2018).
■■ Pressupost Militar: Les entitats pacifistes critiquen que l’Estat espanyol vulgui augmentar la despesa en defensa, Jordi Calvo, per RAC1
(02/05/2018).
■■ Mapamundi: I això seria una guerra freda?, Alejandro Pozo, per Catalunya Ràdio (28/05/2018).
■■ L’ofici d’educar: Descripción de La violència en la cultura recreativa, Eduardo Salvador, per Catalunya Ràdia (05/06/2018).
■■ Notícia, Pere Ortega, per Ràdio Estel (12/06/2018).
■■ Economia y Finanzas: El floreciente comercio de las armas, Tica Font,
per Radio France Intl (20/06/2018).
■■ Hora 25: Precisión quirúrgica y daño colateral, Pere Brunet, per La Ser
(13/09/2018).
■■ Las armas, el negocio que ningún país defiende pero tampoco prohibe,
Tica Font, per Radio Esukadi (26/09/2018).
■■ Valors a l’alça: Economia de guerra, Pere Ortega, per La Xarxa
(02/10/2018).
■■ El matí de ràdio Catalunya: Luis G. Segura: “Si governa la ultradreta a
Espanya l’exèrcit intervindrà Catalunya”, Ainhoa Ruiz, per Catalunya
Rádio (12/10/2018).
■■ Notícies: Si existís un G7 de l’exportació d’armes, Espanya hi seria, Pere
Ortega, per Catalunya Ràdio (22/10/2018).
■■ Mapamundi: Exportacions d’armes, secrets que maten, Pere Ortega, per
Catalunya Ràdio (22/10/2018).
■■ La Casa de la Palabra, Pere Ortega, pere Radio Euskadi (24/10/2018).
■■ Cooperació Sant Boi: Descripción de Cooperació Sant Boi - Dilluns 12
Novembre, Tica Font, per Radio Sant Boi (12/11/2018).
■■ Informatius Internacional: Mil quilòmetres de murs, Ainhoa Ruiz y Pere
Brunet, Catalunya Rádio (21/11/2018).
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■■ Opinión: EEUU pone en peligro mortal a Europa, Pere Ortega, per Suptnik

(22/11/2018).
■■ Actualitat: La Biblioteca de la Vall acull esta vesprada una xarrada sobre

la campanya Banca Armada, Jordi Calvo y Camino Simarro, per Ser La
Vall d’Uixó (29/11/2018).
■■ Catalunya Migdia (informatius): Bombes de dispersió: un negoci que
encara mou 9.000 milions de dòlars, Audrey Esnault, per Catalunya
Rádio (16/12/2018).
■■ El Matí: Helena Maleno: “M’he tret de sobre els meus privilegis i he
entès què són els drets humans”, Helena Maleno, perCatalunya Rádio
(18/12/2018).
■■ Notícies: Maleno: “El dret a la vida es posa en qüestió només pel fet de
passar una frontera”, Helena Maleno, per Catalunya Rádio (18/12/2018).
TV
El Centre Delàs d’Estudis per la Pau ha fet en l’any 2018 diverses entrevistes a canals internacionals, nacionals, així com regionals. Per exemple, BTV,
TV3 o La Sexta. El total d’entrevistes realitzades en mitjans audiovisuals ha
estat de 13.
Entrevistes en TVs
■■ Els Matins, Nora Miralles, per TV3 (08/02/2018).
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■■ TN Vespre, Nora Miralles, per TV3 (08/02/2018).
■■ Noticias: Armas mortíferas bajo control de la inteligencia artificial: los

ejércitos podrían estar formados en el futuro por robots asesinos, Jordi
Calvo, per La Sexta (08/04/2018).

■■ MónTV3, Jordi Calvo, per TV3 (17/04/2018).
■■ Al Rojo Vivo: Pere Ortega: “Cualquier venta de armas a Arabia Saudí está

vulnerando la ley, está implicada en conflictos”, Pere Ortega, per La
Sexta (04/09/2018).

■■ Informativos: El negocio de las armas mueve en España 6.000 millones

de euros y 20.000 empleos directos: un sector que se podría reconvertir
según los expertos, Jordi Calvo, per La Sexta (09/09/2018).
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■■ Els Matins, Jordi Calvo, per TV3 (18/09/2018).

■■ 7

dies: Meritxell Borràs, Pere Ortega, Gonzalo Berger i Dolors Collell,
Pere Ortega, per E19TV (21/08/2018).
■■ Columna: Venta de armas: la hucha de las tensiones, Jordi Calvo, per La
Sexta (28/09/2018).
■■ Notícies Vespre, Pere Ortega, per BTV (26/10/2018).
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■■ Connexió Parlament, Tica Font, per El Punt Avui TV (22/11/2018).

■■ Internacional: La tensión en Ucrania provoca que Trump cancele su re-

unión con Putin para presionarle, Pere Ortega, La Sexta (01/12/2018).
■■ TN Vespre, Helena Maleno, per TV3 (18/12/2018).

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, Eldiario.es, Diari ARA, La Directa, entre altres. Durant
l’any 2018 el Centre Delàs ha concedit 11 entrevistes.
■■ Societat: “Catalunya, com a estat nou modern, no caldria que tingués
exèrcit”, Pere Ortega, per El Punt Avui (31/03/2018).
■■ Entrevista: “Si s’introdueix l’assignatura ‘Cultura de Defensa’, confio que
els docents s’organitzin contra aquesta ingerència”, Ainhoa Ruiz, per El
Diari de l’Educació (09/04/2018).
■■ Frontera e inmigración: “Los robots podrían sustituir a las personas
en la frontera de Melilla”, Jordi Calvo, per El Faro Melilla (10/04/2018).
■■ Pere Ortega (Centre Delàs): “Desde la edad de hierro, cualquier avance
de la historia se ha aplicado a la industria armamentística”, Pere Ortega,
per Kippel01.com (23/04/2018).
■■ Drets: Ainhoa Ruiz: “Es tracten les persones que exerceixen el seu dret a
la lliure circulació com si fossin criminals”, Ainhoa Ruiz, per El Cugatenc
(08/07/2018).
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■■ Desalambre: El contrato anulado por el Gobierno supone menos del 1%

de las ventas de armas a Arabia Saudí durante la guerra en Yemen, Jordi
Calvo, per eldiario.es (04/09/2018).
■■ Política: Armes de sang, Pere Ortega, per El Temps (04/09/2018).
■■ Butlletí, Tica Font, per Fuhem Ecosocial (19/10/2018).
■■ España: Arabia Saudí compró armamento a España por valor de 270,2
millones de euros en 2017, Jordi Calvo, per ABC (11/09/2018).
■■ Militarismoa: “Herritar guztiok dugu erantzukizun maila bat ekialde erdiko gerretan”, Pere Ortega, per Argia (01/11/2018).
■■ Entitats financeres: Els bancs líders a Balears destinen 10.000 milions
a empreses d’armes, Audrey Esnault, per Ara Baleares (25/11/2018).
ONGS, AGENCIES DE NOTICIES I ALTRES
A més, el Centre Delàs a fet entrevistes per periodistes freelancers, estudiants i blogs, així com per agencies de noticies com Agence France Press.
■■ Actualidad: España maniobra para evitar conflicto diplomatico con Ara-

bai Saudi, Jordi Calvo, per AFP (10/09/2018).
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14. 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
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IANSA
International Action Network on Small Arms

ICAN
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

Campaign to Stop Killer Robots

LaFede.Cat
Organitzacions per a la justícia global

INEW
International Network on Explosive Weapons.

CAAT
Campaign Against Arms Trade

GCOMS
Global Campaign on Military Spending
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15. 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 180 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 2018.
APARICIÓ A:
Prensa escrita i digital
El Salto
■■ El lado oscuro de la noticia: Palestina y la hipocresía de la Unión
Europea (01/01/2018).
■■ Antimilitarismo: Sicur: la feria de la (in)seguridad llega a España
(20/02/2018).
■■ Banca: A la banca no le gusta el prono feminista (23/02/2018).
■■ Industria Armamentista: Cuatro mil milliones en fragatas y
otras cifras mareantes de las compras de armas de Cospedal
(04/04/2018).
■■ Industria Armamentista: Bankia invirtió más de 180 millones de euros
en empresas de armamento entre 2011 y 2016 (10/04/2018).
■■ Presupuestos generales del estado: El gasto militar real en 2018
llegará a los 54,6 millones de euros diarios (31/05/2018).
■■ Gasto militar: El importe de las compras de armamento equivale
al de las medidas sociales adicionales anunciadas por Sánchez
(12/10/2018).
■■ Multinacionales: Cinco violaciones de derechos humanos por
multinacionales europeas que hacen necesario un tratado vinculante
(15/10/2018).
■■ Antimilitarismo: ¿Invierte tu banco en armas? (5/11/2018).
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■■ Fronteras: La Europa fortaleza ya ha levantado el equivalente a seis

muros de Berlín (09/11/2018).
Diari Ara
■■ Internacional: L’escalada militar i armamentística fa reviure l’amenaça
nuclear (18/03/2018).
■■ Societat: Espanya preveu destinar 20.194 milions d’euros a despesa
militar el 2018 (02/05/2018).
■■ Indústria militar: Espanya bat el seu rècord de venda d’armes: gairebé
12 milions d’euros al dia (23/05/2018).
■■ Indústria militar: Munició dels EUA i l’Aràbia Saudita, en mans del
Daeix (23/05/2018).
■■ Internacional: Europa subcontracta dictadures per blindar les seves
fronteres (07/07/2018).
El País
■■ Retina: Armas autónomas, la conquista silenciosa de los robots
asesinos (04/01/2018).
Xarxa
■■ La campanya contra la Banca Armada participarà en les juntes
d’accionistes de diversos bancs (05/01/2018).
■■ La campanya contra la Banca Armada participarà en les juntes
d’accionistes de diversos bancs (24/01/2018).
■■ Econòmic: Els vincles entre entitats financeres i indústria
armamentística, explicats en un vídeo (25/05/2018).
■■ Econòmic: La despesa militar espanyola per a 2018 creix i arriba fins
als gairebé 20 milions d’euros (31/05/2018).
■■ Biblioteca: De la Banca Armada a la Banca Ètica: cap a una coherència
de polítiques i una cultura de pau: el cas de l’Ajuntament de Barcelona
(03/12/2018).
AIPAZ
■■ Ciclo conferencias AIPAZ: CICLO DE CONFERENCIAS “Cómo construir la
paz” (08/01/2018).
EnAravaca. Es
■■ enpozuelo.es: El Centro Cultural Moncloa inaugura el ciclo de
conferencias “Cómo construir la paz” (07/02/2018).
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Público
■■ Política: Así ha maniobrado la industria de las armas para crear
un mercado de “seguridad” a su medida con fondos de la UE
(12/02/2018).
■■ Crònica: Pere Ortega: “La despesa militar no té cap tipus de justificació
per l’eficiència de l’economia” (25/06/2018).
■■ Crònica: Les fronteres de la UE, cada cop més blindades i més lluny
d’Europa (28/06/2018).
■■ Els estats europeus han aixecat en els darrers anys l’equivalent a sis
murs de Berlín (09/11/2018).
■■ Migración: La UE ha levantado desde los años 90 el equivalente a seis
muros de Berlín para frenar la migración (12/12/2018).
Ara Granollers
■■ Societat: “Els Estats utilitzen la por al terrorisme per justificar la
compra-venda d’armes” (16/02/2018).
Valors
■■ Pau: Augmenten les exportacions d’armes des de països membres de
la Unió Europea (21/02/2018).
Cugat.cat
■■ Sociedad: Aula de So, Qgat Sud i la Xesca s’uneixen per organitzar un
concert pels refugiats (23/02/2018).
■■ Política: ICV-EUiA vol que HPE aclareixi les aportacions tecnològiques
a Israel de ‘vigilància i control’ (02/05/2018).
■■ Notícia: Sant Cugat condemna els atacs de l’exèrcit israelià contra
manifestants palestins a la Marxa del Retorn (22/05/2018).
■■ Societat: Rosa Maria Calaf i Ramón Lobo parlen sobre conflictes
globals i periodisme (24/05/218).
■■ Societat: Ramón Lobo: ‘Una vegada vaig tornar de Sierra Leone i aquí
tothom parlava de Gran Hermano’ (25/05/2018).
■■ Agenda: Jornades del Centre Delàs ‘Terrorismes del segle XXI’
(04/09/2018).
LaVanguardia
■■ Internacional: Los polvorines que nutre y repone Europa
(24/02/2018).
■■ Catalunya: Centre Delàs denuncia el incremento del gasto militar de
España (20/03/2018).
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■■ Cat-Financiación Armas: Lanzan una nueva base de datos sobre las

inversiones financieras en armamento (09/04/2018).
■■ Política: El centro Delàs pide que España no siga vendiendo

armamento a Arabia Saudí (13/04/2018).
■■ Economia: El Estado cogió su fusil (07/05/2018).
■■ Política: Centro Delàs por la Paz denuncia nuevo récord exportaciones

armas españolas (16/05/2018).
■■ Política: Tres de los primeros compradores de armas de la UE son
escenario de tensiones (25/06/2018).
■■ UE Inmigración: UE ha levantado mil kilómetros de “muros” contra la
inmigración según informe (09/11/2018).
■■ Política: La activista Helena Maleno recibe el premio Seán McBride
por la Paz 2018 (18/12/2018).
Crític
■■ General: Assegurances sota sospita: hi ha alternativa ètica?
(04/03/2018).
Infolibre
■■ Librepensadores: Programas de armamento en España (09/03/2018).
■■ Economía: BBVA financió la mitad de los 5.450 millones de dólares
que la banca española destinó a la industria militar desde 2011
(10/04/2018).
■■ Política: El gasto en Defensa sigue creciendo y ya consume 54,6
millones de euros diarios (01/06/2018).
■■ Armas: España alcanza máximos históricos en la exportación de
armas, en especial a Oriente Medio (10/07/2018).
■■ Economia: La gran banca gana un 9,3% más en España tras alcanzar
el mejor resultado global desde 2009 (14/09/2018).
Sants Viu
■■ Notícies: A La Bordeta es fabriquen armes de guerra (14/03/2018).
Betevé
■■ Societat / Migració: L’activista Helena Maleno rep el Premi McBride
per la Pau (18/12/2018).
Relebión.org
■■ Notícia: El BBVA, líder estatal en la financiación de la industria
armamentista nuclear (17/03/2018).
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018 DEL CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU

93

Notícia: Las armas españolas contribuyen a la militarización de
Oriente Medio y Asia (16/05/2018).
■■ Notícia: El gasto militar español real para 2018 será de 54,6 millones
de euros diarios (30/05/2018).
■■ Notícia: Más de 700 investigadores llaman a “oponerse al programa
de investigación militar de la UE” (28/06/2018).
■■ Portada: Las licencias para la exportación de armas españolas
semultiplican por tres en un año (10/07/2018).
■■ Mundo: La guerra: el negocio de los industriales y la sangre de las
víctimas (23/08/2018).
■■ Europa: Estados de la Unión Europea y del Espacio Schengen
han levantado cerca de 1.000 km de muros para frenar los flujos
migratorios (09/11/2018).
■■ Mundo: Debemos detener las nuevas armas robóticas (16/11/2018).
■■

Libertat.cat
■■ Apunts amb llibertat: Defensa anuncia un absurd i innecessari de
l’augment de la despesa militar de 10.805 milions que solament
beneficia al negoci armamentista (20/03/2018).
■■ Drets i llibertats: Gairebé 1.000 km de murs per frenar els fluxos
migratoris a l’Espai Schengen (11/11/2018).
■■ Drets i llibertats: El rebuig generalitzat a la inversió en bombes de
dispersió marca l’èxit en el 10è aniversari de la prohibició mundial
d’aquestes armes (03/12/2018).
■■ Llibertats: L’activista pels drets humans, Helena Maleno, rep el Premi
McBride per la Pau (17/12/2018).
El Periódico
■■ Política: Compromís exige al Gobierno español que renuncie a un
nuevo Programa Especial de Armamento y refuerce las pensiones
(25/03/2018).
■■ Internacional: La despesa militar mundial creix fins als 1,74 bilions de
dòlars (02/05/2018).
■■ Internacional: El gasto militar mundial crece hasta los 1,74 billones de
dólares (02/05/2018).
■■ Cartes del lector: Invirtamos en la paz, no en las armas (14/09/2018).
■■ Internacional: Europa ya ha levantado 1.000 km de muros contra la
inmigración (09/11/2018).
■■ Sociedad: La activista Helena Maleno, premio Seán McBride por la Paz
2018 (14/12/2018).
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El Punt Avui
■■ Opinió: Despesa militar o despesa social? (29/03/2018).
■■ Opinió (Cartes lector): Prou despeses militars (04/04/2018).
■■ Economia: CaixaBank reitera la justificació del trasllat de seu davant
de la seva junta (07/04/2018).
■■ Opinió: Parlem de naufragis (04/07/2018).
■■ Noticies: El parlament s’oposa a la venda d’armes als saudites
(23/11/2018).
Valencia Plaza
■■ Economia: Poca presencia y muchos guiños a la ciudad: así fue la
primera junta de CaixaBank en València (20/04/2018).
■■ La junta del Sabadell en Alicante: el cambio de sede, ‘presos políticos’
y el “regalo de la CAM” (20/04/2018).
Agora
■■ Activismo: Nueva base de datos mundial de bancos armados
disponible (09/04/2018).
Eldiario.es
■■ Política: Organizaciones contra la venta de armas denuncian en
Bruselas la militarización de la política europea (10/04/2018).
EcoDiario.es
■■ España: El centro Delàs pide que España no siga vendiendo
armamento a Arabia Saudí (12/04/2018).
Diari de Girona
■■ Opinió: els teòrics de la desobediència civil (i iii) (23/04/2018).
Europa Press
■■ Catalunya: Centre Delàs critica que España aumenta un 6,87% el
gasto militar “real” este año (02/05/2018).
Vilaweb
■■ Espanya: El Centre Delàs calcula que la despesa militar de l’estat
espanyol augmentarà un 6,9% aquest any (02/05/2018).
■■ Opinió / Anàlisi: L’exèrcit espanyol: el poder fàctic intocable
(24/08/2018).
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■■ Política: Milers de manifestants diuen a Sánchez que no és benvingut

amb un Consell Popular de Ministres (21/12/2018).
■■ Política: AMPLIACIÓ: Mauri, a Sánchez: “L’única proposta és

que l’aeroport es digui Josep Tarradellas? Per això han vingut?”
(21/12/2018).
Regio7
■■ Economia: El Centre Delàs calcula que la despesa militar de l’estat
espanyol augmentarà un 6,9% (02/05/2018).
■■ Arreu: Tres dels primers compradors d’armes de la UE són escenari
de tensions (25/06/2018).
■■ Notícies de Manresa: Cotarelo, David Fernández, Ramoneda, Esquirol i
Txell Bonet, protagonistes del segon Cosmògraf (25/10/2018).
El Obrero
■■ Economia: El centro Delàs denuncia un aumento del 6,87% en gasto
militar “real” en España (02/05/2018).
The World News
■■ Andorra: Espanya preveu destinar 20.194 milions d’euros a despesa
militar el 2018 (02/05/2018).
Aldia.cat
■■ Espanya: Centre Delàs critica que Espanya augmenta un 6,87% la
despesa militar “real” aquest any (02/05/2018).
La Jornada
■■ Economia: El Centre Delàs calcula que la despesa militar de
l’estat espanyol en termes reals augmentarà un 6,9% aquest any
(02/05/2018).
■■ Món / Exclusiva: Les exportacions d’armes de l’estat espanyol s’han
incrementat en un 365% des del 2008 (11/07/2018).
Unidad y Lucha
■■ Actualidad: El colosal aumento en Defensa 2018 (19/05/2018).
ElCugatenc
■■ Drets: Ramón Lobo: “El cap del diari és el primer poder a qüestionar”
(25/05/2018).
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■■ “El món àrab no s’està radicalitzant, Europa sí”; el Centre Delàs

analitza el terrorisme a la Casa de Cultura (19/08/2018).
■■ Drets: Pere Ortega: “La indústria armamentística destrueix l’economia

productiva” (24/11/2018).
Tot Sant Cugat
■■ Societat: Lobo si volem recuperar el prestigi davant de la societat
hem de fer periodisme (25/05/2018).
■■ Agenda: terrorisme de segle xxi (04/09/2018).
Hoy
■■ Societat: Como un tiro (29/05/2018).

Cope
■■ Actualidad: Centro Delàs denuncia que gasto militar español es de
54,6 millones diarios (30/05/2018).
■■ Portada / Actualidad: Las licencias de exportación de armas
españolas se triplicaron el año pasado (09/07/2018).
The objective
■■ Throw Back: la clave de España en la OTAN: de su polémica entrada, a
liderar las fuerzas de élite (30/05/2018).
AlternativasEconomicas
■■ Revista nº 59 Dossier: España, gran financiador de armas
(01/06/2018).
Ajuntament de Manresa
■■ Notícies: Justícia i Pau celebra que fa 30 anys que treballa per la pau a
Manresa amb una sèrie d’actes els dies 8 i 9 de juny (01/06/2018).
El Racó Català
■■ Internacional: ‘La guerra és el negoci més corrupte de l’economia,
molt secret, amb uns pocs jugadors que controlen fins al 80% del
mercat’ (09/06/2018).
FETs
■■ Noticies: Nou informe: De la Banca Armada a la Banca Ètica. El cas de

l’Ajuntament de Barcelona (25/06/2018).
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Cuartopoder
■■ Internacional: Los investigadores europeos se plantan ante el
programa de investigación militar de la UE (27/06/2018).
CVONGD
■■ Info ONG: Saps si el teu banc inverteix en armes? Com se finança
la indústria armamentista i com ens afecta a la ciutadania? Hi ha
alternatives? (28/06/2018).
■■ Agenda: 26 diciembre 2018: concentració per un expojove per la pau:
cap unitat militar a la fira (26/12/2018).
Nonprofit
■■ News: In 2015, EU countries broke the law with weapons export
licences (2/07/2018).
Africando
■■ Disponible la nueva base de datos de Banca Armada que incluye más
de… (12/04/2018).
■■ Boletìn de paz Global (06/07/2018).
ABC
■■ Lanzan una nueva base de datos sobre las inversiones financieras en

armamento (09/04/2018).
■■ Noticias Agencias: licencias exportar armas españolas se han
triplicado en un año, según estudio (09/07/2018).
■■ Noticias de agencia: UE ha levantado mil kilómetros de “muros”
contra la inmigración según informe (09/11/2018).
El Confidencial
■■ Licencias exportar armas españolas se han triplicado en un año,
según estudio (09/07/2018).
Ok diario
■■ Economía: Barcelona aumenta un 800% la venta de armas largas
(18/08/2018).
Resumen Latinoamericano
■■ Internacional: Internacional. La Guerra: el negocio de los industriales
y la sangre de las víctimas (21/08/2018).
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Contra toda nocividad
■■ Noticias: Cuatro empresas españolas, entre las que controlan el
negocio de la seguridad en las fronteras (30/08/2018).
Noviolencia
■■ Noticias: No, no y no a fabricar armas para las guerras (07/09/2018).
Capital
■■ Economia: L’Espagne manoeuvre pour sauver sa relation avec l’Arabie
saoudite (10/09/2018).
France 24
■■ España maniobra para evitar conflicto diplomático con Arabia Saudí
(10/09/2018).
FranceSoir
■■ L’Espagne manoeuvre pour sauver sa relation avec l’Arabie saoudite
(10/09/2018).
elciudadano.com
■■ Mundo: España intenta mantener buenas relaciones diplomáticas con
Arabia Saudi (11/09/2018).
Diari Més
■■ Reus: El Memorial per la Pau Josep i Liesel Vidal recaurà enguany en el
major Josep Lluís Trapero (17/09/2018).
La Directa
■■ Paper a fons: Els negocis coronats entre els borbons i els Saüd
(03/10/2018).
Strife Blog
■■ Blog archive: The buck passing stops here on European norms for
drones (11/10/2018).
Noticias de Navarra
■■ Zabaldi centrará en la ‘ilógica’ de la guerra su Semana de la
Solidaridad (20/10/2018).
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Naiz
■■ Agenda: XXII Semana de la Solidaridad de Zabaldi (22/10/2018).

El Períodico de Aragón
■■ Opinión: Hipocresía política y negocios rentables (21/10/2018).
■■ Internacional: La Europa fortificada (10/11/2018).
Ajuntament Granollers
■■ Sala de Premsa: Granollers aporta estratègies i experiències en el
foment de la cultura de pau en el Foro mundial sobre violencias
urbanas y educación para la convivencia y la paz, celebrat a Madrid
(08/11/2018).
TNI
■■ Políticas del miedo y securitización en la Unión Europea (09/11/2018).

Noticiero Universal
■■ Europa ya ha levantado 1.000 km de muros contra la inmigración
(09/11/2018).
Independent
■■ The EU has built 1,000km of border walls since fall of Berlin Wall
(09/11/2018).
MSN
■■ The EU has built 1,000km of border walls since fall of Berlin Wall
(09/11/2018).
Express Business
■■ Economia: Depuis la chute du mur de Berlin, l’Europe érige plus de
1000km de murs frontaliers (09/11/2018).
LeVif
■■ 1000km de murs dans l’UE depuis la chute du mur de Berlin
(infographie) (09/11/2018).
Entorno Inteligente
■■ Mundo: Europa ya ha levantado 1.000 km de muros contra la
inmigración (09/11/2018).

100

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018 DEL CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU

Sputnik
■■ Mauer reloaded: EU-Staaten errichten sechs neue „Berliner
Mauern“(09/11/2018).
AM de Querétaro
■■ Europa tiene cerca de 1000 kilometros de muros para frenar la
migración (09/11/2018).
20 minutos
■■ Internacional: Europa tiene cerca de mil kilómetros de muros para
frenar la migración (09/11/2018).
Morning Star
■■ New technology and war: a view from the dark side (09/11/2018).
Rotativo
■■ Internacional: Europa tiene cerca de mil kilómetros de muros para
frenar la migración (09/11/2018).
ANRed
■■ Derechos Humanos / Internacional: La Europa fortaleza ya ha
levantado el equivalente a seis muros de Berlín (09/11/2018).
El Mañana
■■ Noticias: Europa tiene muros para frenar la migración (09/11/2018).
Diario de Arousa
■■ Sociedad: Un informe estima que la UE ha levantado mil kilómetros
de “muros” contra la inmigración (10/11/2018).
El provenir
■■ Europa (10/11/2018).
MX Politico
■■ Hay más de mil kilómetros en muros fronterizos por Europa
(10/11/2018).
El Periódico Extremadura
■■ Internacional: La Europa fortificada (10/11/2018).
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Asturbulla
■■ Fronteras: La Europa fortaleza ya ha levantado el equivalente a seis
muros de Berlín (10/11/2018).
CADTM
■■ Publications: Building walls (11/11/2018).
ADITAL
■■ Europa já levantou 1.000 km de muros contra a imigração
(11/11/2018).
Coordinadora d’ONGD i altres moviments solidaris a Lleida
■■ Aixecant Murs: polítiques de la por i securitització en la UE
(13/11/2018).
Wired
■■ The new European walls (15/11/2018).
InfoMigrants
■■ Building walls in Europe (15/11/2018).
Guanyem Badalona En Comú
■■ Dolors Sabater explica el Model Badalona al Congrés Internacional
‘Una altra seguretat és possible. Repensant les polítiques de
seguretat i defensa en l’àmbit global i local des de la cultura de pau’
(16/11/2018).
La Celosía
■■ Noticias: Dos investigadores documentan el muro de la vergüenza
que levanta la UE contra los inmigrantes (18/11/2018).
Diario 16
■■ Sociedad: El “muro de la vergüenza” de la UE contra la inmigración,
seis veces más largo que el muro de Berlín (19/11/2018).
UB
■■ Notícies: La (in)seguretat com a negoci, tema d’una conferència

internacional (21/11/2018).

102

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018 DEL CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU

Global Campain of military spending
■■ IPB calls to Defend the INF treaty (22/11/2018).
Burgos digital
■■ Cultura / DDHH: Economía (de guerra) en “Martes por los Derechos
Humanos” (27/11/2018).
Unversitat Ramon Llull
■■ Noticies: Investigadors de Deusto, Ramon Llull i Boston College
debaten sobre la visió “securititzada” de la seguretat internacional
(07/12/2018).
Telemadrid
■■ Sociedad: La activista Helena Maleno, premio Seán McBride por la Paz
2018 (15/12/2018).
IPB
■■ Events: Seán Mac Bride Prize – Barcelona (18/12/2018).

Ajuntament Barcelona
■■ Notícies: Helena Maleno recibe el Premio Seán Mac Bride por la Paz
(19/12/2018).
LasProvincias.es
■■ Economía: Goirigolzarri descarta que Bankia se venda o fusione con
otra entidad antes de 2020 (10/04/2018).
SETEM Catalunya
■■ Campanyes: La Campanya Banca Armada.
Murcia Diario
■■ Art: La evolución de la RSC en los partidos políticos ¿Realmente la
aplican cuando gobiernan? (28/12/2018).
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Televisó i ràdio
Sputnik News
■■ El fin del mundo está más cerca que nunca (06/02/2018).
CatRàdio
■■ Els Matins: Quins són els països que exporten més armament? Quins
incompleixen la llei? (12/03/2018).
■■ Informatiu: Nueva Guerra Fría.
■■ El Matí: “El matí de Catalunya Ràdio” entrevista la periodista Helena
Maleno, premi Sean MacBride per la Pau (18/12/2018).
Ràdio Rubí
■■ Rubí Solidari denuncia que la banca espanyola es beneficia del negoci
de la guerra (21/02/2018).
La Sexta
■■ Noticias: La exportación de armamento español se triplica en un
año: Asia y Oriente Medio, principales destinos de nuestras armas
(09/07/2018).
■■ Tecnoxplora / Redes Sociales: Las empresas españolas que venden
armas también disparan en Facebook (02/08/2018).
Ràdio Estel
■■ El Mirador: Tica Font, en un col·loqui amb Alexander Golovin i Teresa
Carreras, diu que el poder de la Xina té “una projecció exterior més
silenciada” (08/06/2018).
Ràdio Malva
■■ Podcast: Taula redona “Desaprenem la guerra, defensem els espais
educatius del militarisme” (27/11/2018).
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