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1. Introducció 

 

El Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs, va néixer l'any 1999 com a resultat del 

treball desenvolupat des de 1988 per la Campanya Contra el Comerç d'Armes (C3A) i 

funciona com un Centre de Recerca i Documentació sobre temes relacionats amb el 

desarmament i la pau. 

 

El Centre 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. Impulsa l'estudi, recerca i divulgació de tots els aspectes 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 denúncia de l'incompliment dels acords 

dels governs en aquestes matèries. 

 

En un moment com l'actual, en què paraules com a austeritat i retallades dominen la 

retòrica dels Estats, resultant en una situació social en la qual la vida de milions de 

persones enfronten situacions molt precàries, el Centre Delàs pretén esbrinar el tràfic 

d'armes, assegurant que els nombres, hipocresia  i impacte, no només de les 

despeses militars dels Estats, sinó de les dinàmiques del comerç d'armes en general, 

es divulguin i arribin cap a la societat civil. 

 

En aquest sentit el Centre duu a terme una intensa divulgació de les seves recerques, 

sobretot a través de diversos tipus de publicacions, i de la participació dels seus 

membres en conferències i seminaris. 

 

Com conseqüència de les retallades dutes a terme en els últims anys en els suports 

estatals, el Centre Delàs ha vist a un significatiu cort del seu pressupost. Així mateix, 

segueix desenvolupant la seva activitat a força d'aportacions econòmiques individuals, 

i de la participació voluntària de les seves col·laboradors. 

 

La seu del Centre d'Estudis per la Pau J.M.Delàs es troba a les instal·lacions de 

Justícia i Pau, a Barcelona, en l'adreça: Carrer Roger de Llúria 126, 3er 1ª.  

 

Membres del Centre Delàs:  



                                  Memòria Centre Delàs d’Estudis per la Pau 2013 
 

 4 

Gemma Amorós, Francesc Benítez, Carles Blanco, Xavier Bohigas, Jordi Calvo, 

Blanca Camps, Anna Escoda, Jordi Foix, Tica Font, Teresa de Fortuny, Tomàs 

Gisbert, Arnau Gómez, José Luís Gordillo, Maria de Lluc, Eduardo Melero, Xema 

Moya, Arcadi Oliveres, Pere Ortega, Pedro Paradís, Marina Perejuan, Alejandro Pozo, 

Valentina Saini, Eduardo Salvador, Gabriela Serra, Camino Simarro, José Toribio.  

 

Junta de govern 

President: Pere Ortega; Vicepresidenta: Maria Gabriela Serra; Secretari: José María 

Moya Mena; Vocal: Tomàs Gisbert 

 

Nombre de socis: 41 (quaranta un) 

 

Equip de treball i plantilla de personal 

 

Coordinador en règim de voluntari: Pere Ortega 

 

Plantilla contractada: 

Jordi Calvo Rufanges, tècnic investigador 

Camino Simarro Ortiz, tècnic administratiu 

 

Membres investigadors del Centre Delàs:  

Gemma Amorós, Francesc Benítez, Carles Blanco, Xavier Bohigas, Jordi Calvo, 

Blanca Camps, Anna Escoda, Jordi Foix, Tica Font, Teresa de Fortuny, Tomàs 

Gisbert, Arnau Gómez, José Luís Gordillo, Maria de Lluc, Eduardo Melero, Xema 

Moya, Arcadi Oliveres, Pere Ortega, Pedro Paradís, Marina Perejuan, Alejandro Pozo, 

Valentina Saini, Eduardo Salvador, Gabriela Serra, Camino Simarro, José Toribio. 

 

Al llarg del 2013 han estat fent pràctiques alumnes de màsters i d’últim any de carrera 

de diverses universitats: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida, 

Universitat de Barcelona. 

 

Estudiants en pràctiques: Arnau Jordà, Jordi Alsina, Antía García, Ainhoa Díaz, 

Paloma Pedreira, Clarie Longley, Adrià Borrell, Marc Rodríguez, Mia López 
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Voluntaris: Georgina Abel, Mathias E, Marta Alemany, Roger Bruguera, Albert Orta,  

Blanca Nogueras 

 
Memòria d’Ingressos i despeses del Centre Delàs d’Estudis per la Pau 2013 
 

Ingressos quantia 

Institut Català Internacional per la Pau 3.500,00 € 

Subvencions Ajuntament de 
Barcelona 30.300,00 € 

Prestació de serveis 30.035,52 € 

Socis i col·laboradors 957,00 € 

Interessos bancaris 29,08 

 TOTAL 64.821,60€ 

  

Despeses    

Honoraris professionals 9.431,75 € 

Hisenda Pública 1.506,00 € 

Webs i serveis d’altres empreses 3.299,36 € 

 361,02 € 

 TOTAL 14.598,13 € 

 
Cap membre de la Junta Directiva rep cap remuneració en funció dels càrrecs que 
ocupen. 
 
 
 

2. Estadístiques 

Durant l’any 2013 s’han actualitzat totes les dades de l’apartat estadístiques de la web, 

especialment les de despesa militar i comerç d’armes, que serveixen de guia per a 

investigadors i periodistes en matèria de militarisme i l’armamentisme de l’Estat 

espanyol.  

 

Despesa militar d'Espanya: 

 Despesa militar: Actualització amb dades de 2013 de taula provinent d'anys 

anteriors, relativa a la despesa militar d'Espanya; 

 Pressupost militar liquidat:  Actualització amb dades de 2013 de taula 

provinent d'anys anteriors, relativa al pressupost militar liquidat en Espanya 

(obligacions reconegudes);  
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 Despesa liquidada de Forces Militars en l'exterior: Actualització amb daus 

de 2013 de taula provinent d'anys anteriors, relativa a la despesa liquidada de 

forces militars en l'exterior; 

 Distribució Pressupost inicial Ministeri de Defensa: Actualització amb daus 

de 2013 de taula provinent d'anys anteriors, relativa a la distribució del 

pressupost inicial del Ministeri de Defensa. 

 

R + D Militar a Espanya: 

 R+D Militar 2007-2014 Espanya:  Actualització amb daus de 2013 i 2014 (amb 

base als pressupostos presentats) de taula provinent d'anys anteriors, relativa a 

la  distribució de l'inversió de R+D a Espanya entri 2007 i 2014 

 

 R+D Militar a Espanya:  Actualització amb daus de 2013 i 2014 (amb base als 

pressupostos presentats) de taula provinent d'anys anteriors, relativa al 

percentatge del R+D militar en relació amb el R+D total 

 

Compres d'armes a Espanya: 

 Inversions militars/Inversions públiques: Actualització amb daus de 2013 i 

2014 (amb base als pressupostos presentats) de taula provinent d'anys 

anteriors, relativa al percentatge d'inversions militars en relació amb las 

inversions públicas en l'Estat central; 

 Programes Especials d'Armaments 2013: Taula relativa als Programes 

Especials d’Armaments (PEAS) vigents en 2013; 

 Principals inversions militars (PEAs):  Actualització amb daus de 2013 i 

2014 (amb base als pressupostos presentats) de taula provinent d'anys 

anteriors, relativa als pressuposts inicials entri 2006-2014 para diversos tipus 

d'inversió militar. 

 

Despesa militar UE i OTAN : 

 Unió Europea i OTAN:  Taula relativa a las Forces Armades i despeses 

militars en els països de la UE i la OTAN en 2012;  

 Potències mundials: Taula relativa a las Forces Armades i despeses militars 

en principals potencies mundials en 2012. 
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Exportacions d'armes de la UE:  

Dades relatives a les exportacions d'armes de la UE, desglossats per país de 

procedència i destinació, any i tipus de bé. 

 

3. Articles i Comunicats 

Els membres del Delàs van escriure 66 articles i 10 comunicats. 

 

Les temàtiques tractades són sobre Armamentisme, Economia de defensa (Despesa, 

Indústria, R+D militar i Comerç d’armes) Conflictes armats i guerres, Cultura de Pau i 

Seguretat i Defensa. 

 

Articles per temàtiques: 

Armamentisme: 

- La robòtica i la revolució de la guerra, Tica Font 

- Prohibir totalment les bombes de dispersió, Jordi Calvo 

- “La Marañosa”, un nom simpàtic per a una instal·lació perversa, Gabriela Serra 

- Per a l’abolició de les bombes nuclears, Xavier Bohigas 

- Com defensar-se de les armes no letals, José Luis Gordillo 

 

Conflictes i guerres: 

- Assasinada per oposar-se a la mineria, Tomàs Gisbert i María Jesús Pinto 

- Brutalitat policial i legal per frenar la mobilització social a Colòmbia, Tomàs 

Gisbert i María Jesús Pinto 

- Més Mà Justa a El Salvador, Gabriela Serra 

- Obama Nobel de pau?, Pere Ortega 

- Síria, o com aprendre dels errors, Tica Font i Pere Ortega 

- La revolució democràtica a Egipte, Pere Ortega 

- Síria: Vells malencerts per violències anunciades, Francesc Benítez 

- Són legals els atacs amb drones militars?, Carles Blanco 

- Congrés de Colòmbia aprova la Llei del Fur Penal militar, Tica Font 

- El papel de España en la guerra de Mali, Jordi Calvo 

- Bahrein y la ‘Fórmula de la sangre’, Blanca Camps Febrer 

- Un nou dia pel Kurdistan, Blanca Camps Febrer 

- Síria, la falàcia de seguir armant, Blanca Camps Febrer i Jordi Calvo  
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- Iraq 10 anys després, alguns fracassos, Tica Font 

- Pirates somalis: una bona excusa, Teresa de Fortuny, Xavier Bohigas i Loretta 

P. Martin 

- Mali, una guerra neocolonial, Pere Ortega 

- L'ocupació de l'Irak i la destrucció del sistema educatiu, Xavier Bohiga 

 

Cultura de pau: 

- Nelson Mandelas, un mite, Pere Ortega 

- Qui te por de la mobilització indígena?, Tomàs Gisbert i Maria Jesús Pinto 

- La ciutat i la pau, Pere Ortega 

- Violència armada als Estats Units, Jordi Calvo 

- Col·laboradors obligats o objectors fiscals, Xema Moya 

- Fer les paus avui, una mirada, Anna Sánchez 

- Noviolència per coherència o com estratègia, Jordi Calvo 

- Intervención Junta accionistas Banco Santander 2013, Jordi Calvo 

- #InfanciaSenseArmes, Marina Perejuan 

- Pau i amor a Sepharad, Pere Ortega 

- Raons per no signar el manifest "Catalunya per la seguretat humana i la pau", 

Pere Ortega y José Luís Gordillo 

- Gandhi, un revolucionario en busca de la verdad, Tinca Font 

- Educació militar no, gràcies!, Jordi Calvo 

 

Economia de defensa: 

- Què podem fer amb la despesa militar?, Pere Ortega 

- La insoportable deuda militar en España, Jordi Calvo  

- Quan es toquen les vaques sagrades, Joan Farrés 

- El gasto militar contribuye enormemente a la deuda pública. Liquidación del 

presupuesto de 2012, John Doe 

- El Ministre de Defensa viatjant, Eduardo Melero 

- La crisi inevitable reducció de la despesa militar, Pere Ortega 

 

 Indústria i comerç d'armes: 

- Bankia, CaixaBank i indústria militar, Pere Ortega 

- Exportaciones españolas de armamento a Marruecos: una política en contra de 
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los derechos humanos, Eduardo Melero 

- Els drones armats: una realitat en expansió, Anna Escoda 

- El Tractat sobre el Comerç d'Armes: anàlisi del seu contingut, Eduardo Melero 

- Les guerres de videojoc del segle XXI, Jordi Calvo 

- El que oculten les estadístiques oficials sobre comerç d'armament, Eduardo 

Melero 

- L'enganyosa política governamental d'exportació d'armes, Tica Font 

- Revelem la informació sobre les exportacions d'armes de la UE a través d'una 

nova aplicació onlineLa millor arma és la que no existeix, Jordi Calvo 

- Análisis del comercio exterior español de material de defensa y de doble uso. 

Primer semestre de 2012, Jordi Calvo 

- Informe de la UE: augmenten les exportacions d’armament, però Monti juga 

amb les xifres, Giorgio Beretta 

 

Seguretat i defensa: 

- L’Estratègia de Seguretat Nacional de 2013: seguretat... per a qui?, Gemma 

Amorós i Maria de Lluc Bagur 

- Ciberseguretat i ciberguerra, Jordi Calvo 

- Egipte i els militars, Pere Ortega 

- Yes, we scan, Tica Font 

- La política militar en temps de crisi, Tomàs Gisbert 

- ¿Ejército catalán?, Pere Ortega 

- Campanya “Stop Killer Robots”, Tica Font 

- Propostes de seguretat i defensa dels partits polítics catalans, Jordi Calvo i 

Roger Bruguera 

- Quina seguretat per a Catalunya?, Tomàs Gisbert  

- Quina defensa i seguretat per a Catalunya?, Pere Ortega 

- Riscos i amenaces a la seguretat de Catalunya, Tica Font 

- Exèrcit de Catalunya: una necessiat objectiva?, Albert Orta 

- Sobre la defensa i seguretat de Catalunya: Cap a la seguretat humana, Jordi 

Calvo 

- Seguridad nacional, seguridad multidimensional, seguridad humana, Tica Font i 

Pere Ortega 

- L'OTAN i l'Estat propi, José Luis Gordillo 
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Comunicats: 

- Per un Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears 

- El Centre Delàs exigeix als grups parlamentaris la prohibició de la financiació 

de les bombes de dispersió 

- Comunicat de la Plataforma Aturem la Guerra  

- Estat de Pau  

- Howard Clark, lluitador per la pau 

- La cara oculta de la despesa militar (Avanç de l'informe pressupost militar 

2014) 

- Reduïm la despesa militar, ara més que mai! 

- El Tractat Internacional sobre el Comerç d'Armes 

- Per un tractat que redueixi el comerç d’armes 

- Cal un nou plantejament de seguretat 

- Armes per a Síria malgrat tractats i lleis 

 

4. Informes  

En 2013 el Centre Delàs va publicar 1 llibre i 10 informes. 

 

Llibres 

Banca Armada vs Banca Ética 

Llibre publicat per Editorial Dharana sobre el finançament del 

negoci armamentístic, basat en els informes de l'autor realizats 

en el marc de la campanya Banca Armada, BBVA sense armes, 

Banc Santander sense Armes i Caixabank sense armes. En el 

que s'incorpora una visió crítica de la responsabilitat social 

corporativa (RSC) dels bancs, mostrant les alternatives reals de 

banca ètica existents en l'actualitat.   

Autor: Jordi Calvo . 
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Informes 

Informe 20: Evolució de la banca armada a Espanya 2013  

Desembre 2013.  

Actualització de les inversions en armes de la banca armada 

que opera a Espanya, a octubre de 2013. Inclou anàlisi de 

polítiques i normatives de limitació del finançament de les 

empreses d'armes.  

Autors: Jordi Calvo ; Jordi Alsina; Ainhoa Díaz; Arnau Jordá; Cristina Mediavilla; 

Blanca Nogueras. 

 

Informe 19: La cara oculta de la despesa militar. El pressupost militar de 2014 

Novembre 2013. 

Autors: Pere Ortega, Xavier Bohigas i John Doe. 

 

 

 

 

 

 

 

Informe 18: Exportacions espanyoles d'armament 2003-2012. Anàlisi del 

recolzament institucional a les exportacions d'armes.  

Octubre 2013. 

Autors: Tica Font, Eduardo Melero i Camino Simarro. 
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Informe 17: La indústria militar a Catalunya, un desig 

insatisfet 

Juliol 2013. 

Després de l'informe realitzat per l'autor el 2007 Indústria d’armes 

a Catalunya Dels trabucs a l’aeronàutica el Centre Delàs 

presenta l'informe: La indústria militar a Catalunya, un desig 

insatisfet 

Autor: Pere Ortega 

 

Informe Armes, deute i corrupció  

Juliol 2013.  

El Centre Delàs va publicar en espanyol l'informe "Armes, Deute 

i Corrupció. La despesa militar i la crisi de la UE". 

El seu autor és l'investigador Frank Slipjer de la Campanya 

Contra el Comerç d'Armes (Campagne tegen Wapenhandel) de 

Països Baixos, entitat de la Xarxa Europea Contra el Comerç 

d'Armes (ENAAT) de la qual el Centre Delàs d'Estudis per la Pau 

també forma part. 

 

La despesa militar contribueix enormement al deute públic. Liquidació del 

pressupost de 2012  

Maig 2013. Anàlisi de les diferències entre els pressupostos inicials i finals de Defensa, 

en el qual es comprova com la despesa militar incideix en la generació de deute i de 

dèficit dels comptes públics espanyoles. 

Autor: John Doe. 

 

Informe 16: Les altres violències a Amèrica Llatina. 

 

Febrer 2013. Després del treball "Militarisme a Amèrica 

Llatina", en aquest nou informe s'aborden les altres violències 

d'Amèrica Llatina, que habitualment no formen part dels 

estudis sobre conflictes armats. 

Autors: Pere Ortega i Moara Crivelente 
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Informe 15 Exportacions espanyoles d'armament 2002-2011 

Gener 2013.  

Exportacions espanyoles d'armament 2002-2011. Quan la venda 

d'armes és una prioritat política 

Autors: Tica Font, Eduardo Melero i Camino Simarro 

 

 

 

 

 

Anàlisi del comerç exterior espanyol de material de defensa i de doble ús. Primer 

semestre de 2012. 

Gener 2013.  

En el qual es revela que 16 de cada 100 euros de les exportacions d'armes 

espanyoles prové de 31 països en situació de tensió o conflicte. Sobre un total de 998 

llicències autoritzades, tan sol van ser denegades nou, el 0,9%. La política de control 

de les exportacions de material de defensa, d'un altre material i de productes i 

tecnologies de doble ús es mostra inadequada i insuficient. 

Autor: Jordi Calvo  

 

5. Revista Digital 

Edició i distribució de tres números de la revista de divulgació Materials de Treball del 

Centre Delàs a prop de 2.000 adreces postals de Catalunya i resta de l’Estat espanyol. 

 

Materials de treball 48, desembre 2013 

- Exèrcits nous amb robots, però les víctimes són 

les de sempre – Editorial 

- Què podem fer amb la despesa militar? - Pere 

Ortega 

- “La marañosa”, un nom simpàtic per a una 

instal·lació perversa - M. Gabriela Serra 

- La robòtica i la revolució de la guerra - Tica Font 

- L’Estratègia de Seguretat Nacional de 2013: 
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seguretat... per a qui? - Gemma Amorós i Maria de Lluc Bagur 

- Howard Clark, lluitador per la pau 

 

Materials de treball 47, juliol 2013 

- El Tractat Internacional sobre el Comerç d'Armes 

– Editorial 

- El Tratat sobre el Comerç de'Armes: anàlisi del 

seu contingut - Eduardo Melero 

- La política militar en temps de crisi - Tomás 

Gisbert 

- ¿Com defendre's de les armes no letals? - José 

Luis Gordillo 

- Els drones armats: una realitat en expansió - 

Anna Escoda 

- ¿Són legals els atacs amb drones militars? - Carles Blanco 

- Notícies 

 

Materials de treball 46, març 2013 

- Cal un nou plantejament de seguretat 

- Riscos i amenaces a la seguretat de Catalunya - 

Tica Font 

- Quina defensa i seguretat per a Catalunya - Pere 

Ortega 

- Quina seguretat per a Catalunya? - Tomàs 

Gisbert 

- Propostes de seguretat i defensa dels partits 

polítics catalans - Jordi Calvo i Roger Bruguera 

 

 

 

6. Conferències i Tallers  

 

El Centre Delàs va organitzar dues conferències pròpies durant el 2013.  A més, els 

membres del Centre Delàs han participat en 50 conferències i xerrades: 



                                  Memòria Centre Delàs d’Estudis per la Pau 2013 
 

 1
5 

 

Armament Nuclear: acabem amb l'amenaça 

11 de Juliol de 2013 a  la sala d'actes de l'ICIP. 

Van intervenir:  

 Robert Jacobs (Hiroshima Peace Institute): Nuclear Weapons Testing and its 

consequences  

 Xavier Bohigas (Centre Delàs d'Estudis per la Pau): Perills de l’armament 

nuclear  

 Jordi Armadans (FundiPau): La campanya per la prohibició de les armes 

nuclears  

  

Curs d'introducció a la solidaritat, de la Confederació Catalana d'ONG per la Pau, 

els Drets Humans i el Desenvolupament, Coorganitzat per el Centre d'Estudis per la 

Pau JM Delàs  

9 de febrer de 2013 al 16 de març de 2013 

 

Presentació Informe Pirateria a Somàlia  

 

 

Industria armamentista, ens protegeix o ens destrueix?, amb Pere Ortega 

29 de gener de 2013, Aula de Cultura de l'Ateneu de Sant Feliu de Llobregat; 
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Armamentisme i alternatives noviolentes. Com lluitar contra la indústria 

d'armament i el comerç internacional d'armes, amb Jordi Calvo 

2 de febrer de 2013, Casa de Cultura de Olesa de Montserrat 

Organitzat per: Regidoria de Benestar Social d'Olesa de Montserrat i Comissió de 

Solidaritat de l'INS Daniel Blanxart i Pedrals, en el marc del 25è. Aniversari de l'institut 

i el DENIP; 

   

El sistema financiero internacional y su impacto en el Sur. Las finanzas éticas, 

amb Jordi Calvo 

16 de febrer de 2013, Civivox Iturrama (Iruña-Pamplona) 

Organitzat per: Setem Nafarroa, en el XVII Curso de Formación en Cooperación 

Internacional “Colabora y aprende del Sur”  

 

DEU ANYS DE GUERRA I OCUPACIÓ A L’IRAQ. PROU IMPUNITAT! 

16 de febrer de 2013, Espai Jove de Gràcia 

Organitzat per: Plataforma Aturem la Guerra 

 

Taula rodona i debat: Què i qui hi ha darrera les pantalles?, amb Pere Ortega 

23 de febrer del 2013,  Casal d’entitats Mas Guinardó 

Organitzat per: Cooperativa Cultural Rocaguinarda, en les IV JORNADES PER UNA 

CULTURA DE PAU 

 

Cultura de la paz, amb Jordi Calvo 

23 de febrero de 2013, en les JORNADAS: ÁREAS DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD Y 

MISIÓN Y COOPERACIÓN 

 

Presentación de libro: Más allá de la barbarie y la codicia?, de Itziar Ruiz-

Giménez Arrieta (ed.) y vvaa, amb Alejandro Pozo Marín 

26 de febrero a las 19h, La Central del Raval 

 

Recerca sobre el finançament de les armes, amb Jordi Calvo 

1 de març 2013, Universitat Jaume I de Castelló 

Organitzat per: Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau (IUDESP). 
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Conferència "Cal que Catalunya tingui exèrcit?", amb Tica Font  

2 de març de 2013, en les II Jornada per la Pau. L'Ampolla 2013. 

 

Classe al Master “La comunicació dels conflictes internacionals, la pau i els 

moviments socials”, amb Pere Ortega 

7 de març de 2013, Facultat de Periodisme de la UAB 

 

Els bombardejos sobre la població civil: passat i present, amb Alejandro del Pozo 

7 de març, La Catequística. 

 

Recerca i activisme sobre pau, desarmament i conflictes, el treball del Centre 

d'Estudisper la Pau JM Delàs, amb Jordi Calvo 

9 de març de 2013, seu de Justícia i Pau 

En el CURS D’INTRODUCCIÓ A LA SOLIDARITAT.  

 

No violència i canvi social, amb Alejandro Pozo Marín 

11 de març de 2013, Universitat Jaume I 

 

NI UN ARMA MÁS PARA ATROCIDADES, POR UN TRATADO DE COMERCIO DE 

ARMAS QUE SALVE VIDAS. COMERCIO DE ARMAS PELIGROSO Y LETAL, amb 

Jordi Calvo  

11 de Marzo de 2013, Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació - Valencia 

Organitzat per: Amnistia Internacional València 

 

Taller sobre resistència noviolenta activa i gestió de la por, amb GABRIELA 

SERRA 

16 de març de 2013, Sallent 

 

RELACIÓNS DE PODER NORTE – SUR. PARTICIPACIÓN PARA A 

TRANSFORMACIÓN, amb Jordi Calvo  

6-7 de abril de 2013, Arqueixal 

Organitzat per: Amarante-Setem Galicia 
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L'objecció fiscal a la despesa militar, amb XAVIER BOHIGAS i TERESA DE 

FORTUNY 

11 de abril de 2013, Ateneu d'Horta – Barcelona 

Organitzat per: Servei d'Informació d'Objecció Fiscal (SIOF) 

 

L'objecció fiscal a la despesa militar, amb JORDI CALVO 

13 de abril de 2013, El Bruc 

Organitzat per: Servei d'Informació d'Objecció Fiscal (SIOF) 

 

Altres violències a Amèrica Llatina: seguretat, narcotràfic, feminicidi, amb Pere 

Ortega 

17 d'abril de 2013, Sala d’Actes Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia UAB  

Organitzat per: Fundació Autònoma Solidària (FAS), en la VIII Setmana de la 

Cooperació: Pau i violències al món actual 

 

Negocis que maten. A qui li venem armes? Quins bancs financen la indústria 

militar?, amb Tica Font i Jordi Calvo,  

18 d'abril de 2013, Sala d’Actes Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia UAB 

Organitzat per: Fundació Autònoma Solidària (FAS), en la VIII Setmana de la 

Cooperació: Pau i violències al món actual 

 

Xerrada "Conflicte armat i gènere a l'Afganistan", amb  Alejandro Pozo 

19 abril de 2013, Casa Cultura - Castelló de la Plana 

  

Sesión:Globalización, Desarrollo y movimientos sociales. Situación socio – 

económica y política del mundo actual, amb Jordi Calvo  

19 d'abril de 2013, Pamplona 

Organitzat per: SETEM Navarra-Nafarroa, en el curso “Educación para el Desarrollo y 

la Transformación social”. 

 

El tráfico de armas, amb Pere Ortega 

24 d'abril de 2013, Salón de grados de la Facultad de Educación de la Universidad de 

Valladolid (UVA) 

Organitzat per: Asociación de Voluntariado de la UVA 
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Presentació del documental "Amb els teus diners" de Setem i Mobiolak, amb 

Jordi Calvo  

24 d'abril de 2013, Casal de barri Folch i Torres, Barcelona 

 

Banca: inversions criminals. Què fa la banca tradicional amb els nostres diners? 

Com a exemple, dos tipus d’inversions criminals: especulació alimentària i 

armament., amb Pere Ortega 

27 d’abril de 2013, COTXERES DE SANTS 

En les Jornades UNITAT CIUTADANA I ALTERNATIVES FINANCERES 

Anàlisi de conflictes en situació de negociació de pau: Colòmbia, amb Tica Font 

2 de maig de 2013 

Organitzat per: Servei Civil Internacional Catalunya, en el Curs de Conflictologia de 

l’SCI. 

 

Taules rodones d’alternatives: Què podem fer? Què pots fer? Participants de 

diferents iniciatives locals, amb Xema Moya (SIOF) 

3  de maig de 2013 

Organitzat per: Servei Civil Internacional Catalunya, en el Curs de Conflictologia de 

l’SCI. 

 

Una nova forma d'expolicació de l'acaparament de terres, amb Gabriela Serra 

3 de maig de 2013, Valladolid   

L'objecció fiscal a la despesa militar, amb Jordi Calvo 

 3 de maig de 2013 

Organitzat per: JOC (Joventut Obrera Cristiana) 

 

El cicle armamentista. Les relacions militars entre Espanya i Israel, amb Alejandro 

Pozo 

6 de maig de 2013,  Facultat de Dret, Barcelona. 

Organitzat per: Associació Catalana per la Pau, en el Seminari Conflictes i vulneració 

dels drets humans al Mediterrani   

 

La realidad del gasto militar en España, amb Pere Ortega  
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8 de maig de 2013, La Pantera Rosa – Zaragoza 

En la apresentació de la campanya de Objeció Fiscal a la Despesa Militar (OFGM) 

 

Objecció fiscal a la despesa militar, amb Xema Moya 

9 maig de 2013, Biblioteca Manel Arranz Poblenou - Barcelona 

 

Ni un euro, ni un hombre, ni una mujer...para la guerra, amb Tica Font i Pere 

Ortega 

 11 de maig de 2013, Centro de Cultura Antiguo Instituto Gijón 

Campanya Asturiana per l'Objecció Fiscal a la Despesa Militar (OFGM) 

 

Objecció fiscal a la despesa militar, amb Xema Moya 

13 maig de 2013, Casal Sant Jordi - Gavà 

 

Una nova forma d'expolicació de l'acaparament de terres, amb Gabriela Serra 

17/05/2013 

17 de maig de 2013, Tarragona 

 

La banca i el negoci de les armes. Saps si els teus diners van a la indústria 

militar i la guerra?, amb Jordi Calvo  

17 de maig de 2013, Ateneu de Sant Just 

 

Objecció fiscal a la despesa militar, amb Xema Moya  

26 maig de 2013, Palamós 

 

Xerrada: Què és l'objecció fiscal a la despesa militar?, amb Teresa de Fortuny i 

Xavier Bohigas  

28 de maig de 2013, sala d'actes de La Violeta - Barcelona  

 

Xerrada: Relacions militars i de seguretat Catalunya, Estat espanyol i Israel, amb 

Alejandro Pozo i Camino Simarro 

1 de juny de 2013, Ateneu Roig - Barcelona  

En le JORNADA DE SOLIDARITAT AMB PALESTINA 
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Escudo antimisiles. Una amenaza global, amb Teresa de Fortuny i Xavier Bohigas 

27 de septiembre de 2013, Colegio de Periodistas – Cadiz 

Organitzat per: Plataforma Andaluza contra las Bases militares 

 

Seguretat i defensa a Catalunya, amb Pere Ortega 

19 d'octubre de 2013, Auditori ERC – Barcelona 

Organitzat per: Comissió Cooperació Internacional, Pau i Solixaritat d'ERC 

 

Presentació del llibre: Banca armada vs Banca ètica, amb Jordi Calvo  

27 de septiembre de 2013,  Espacio Ronda – Madrid 

 

Presentació del llibre: Banca armada vs Banca ètica, amb Jordi Calvo  

28 de septiembre de 2013, Sede de Setem MCM - Madrid 

 

Conferència: Banca armada vs banca ètica, amb Jordi Calvo  

10 de novembre de 2013, La Selva del Camp 

Organitzat per: Justícia i Pau La Selva del Camp 

 

Conferència: Organitzacions internacionals i conflictes armats, amb Pere Ortega 

13 de novembre de 2013,  Escola d'Enginyers Diagonal - Barcelona 

Organitzat per: Enginyeria Sense Fronteres (ESF) 

 

Xerrada Col·loqui: Desobediència civil: una eina per a la transformació, amb 

Gabriela Serra 

14 de novembre de 2013, Casa de la Cultura de Lloret de Mar 

Organitzat per: La Plataforma per la Pau Lloret  

 

Presentació del llibre Banca armada vs Banca ética, amb Jordi Calvo  

22 de novembre 2013, Nou Local de Setem València - València 

 

Conferència: La recerca militar a l'Estat espanyol, amb Pere Ortega 

23 de novembrede novebre, Casal de Barri Pou de La Figuera – Barcelona 

Organitzat per: Universitat Indignada 
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Sessió “Analizando nuevos problemas. Nuevos instrumentos de guerra: los 

drones, amb Tica Font i Jordi Calvo  

27 de novembre de 2013,  

Organitzat per: Institut Català Internacional Per la Pau (ICIP) i l'Asociación Española 

de Investigación para la Paz (AIPAZ), en el Seminari "Reptes en la Construcció de la 

Pau" 

 

Conferència: Desarmament i desmilitarització per una cultura de pau, amb Jordi 

Calvo  

28 de novembre de 2013 

Organitzat per: Justícia i Pau Terrassa 

 

El desordre financer (I): la necessitat d’una banca ètica, amb Jordi Calvo 

2 de desembre de 2013, Cristianisme i Justícia – Barcelona 

 

Conferència: Exèrcit català?, amb Tica Font i Pere Ortega 

15 de desembre de 2013, Auditori Santa Llúcia  - Tarragona 

Organitzat per: Justícia i Pau La Selva del Camp 

 

7. Cursos i Formacions 

 

VI Seminari del Centre Delàs  

Noves Tecnologies de Guerra, Repressió i Control Ciutadà  

Les estratègies de seguretat i defensa actuals en 

un context de profunda crisi econòmica i de 

limitaciò dels pressupostos públics  mostren una 

clara tendència cap a una reducció de la despesa 

militar. El deute públic generat com a 

conseqüència de la despesa militar dificulta la 

consecució dels objectius de dèficit i obliga a retallar serveis bàsics com ara salut i 

educació. 

 

Tanmateix, alhora s’està produint un augment de la militarització de la societat amb la 

incorporació de noves tecnologies aplicades a les armes utilitzades tant en operacions 
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militars a l’exterior com en activitats de control ciutadà en l’àmbit de la seguretat 

interior. Mentre els exèrcits extensius amb milions d’efectius humans veuen reduït el 

seu volum, creixen exponencialment els nous armaments basats en avançades 

tecnologies aplicades a les armes, avions no tripulats de combat i robots militars. La 

indústria militar veu en les noves tecnologies una sortida a la crisi i una justificació per 

demanar inversions públiques en armament. Des d’Europa es promouen acords de 

cooperació en matèria d’aquests nous armaments, de seguretat interna entre els 

estats membres i de promoció de les exportacions d’armes. El negoci armamentístic 

del futur sembla així assegurat. 

 

En aquest VI Seminari del Centre Delàs es va intentar identificar les noves tendències 

en la militarització mundial, analitzant com les noves tecnologies de guerra, repressió i 

control ciutadà busquen continuar amb una elevada despesa militar. Els estats 

busquen un major control militar de les previsiblement en augment protestes 

ciutadanes com a resposta a la crisi. 

 

 

Programa: 

11 DE JUNY 2013 - 19h 

1. Deute i militarisme, les dues cares de la crisi 

Les noves tecnologies i la despesa militar. 

Pere Ortega, coordinador i investigador del Centre Delàs. 

 

13 DE JUNY 2013 - 19h 

2. Noves formes de control ciutadà a EuropaProgrames europeus de noves 

tecnologies d’armament en les politiques de seguretat. 

Gemma Galdón, Investigadora en Seguretat, Tecnologia i Societat a la UB 

 

18 DE JUNY 2013 - 19 h 

3. La guerra de playstation 

Drones (avions de combat no tripulat), de l’exèrcit extensiu al soldat robot. 

Jordi Calvo, investigador del Centre Delàs. 

Anna Escoda, investigadora del Centre Delàs. 

Carles Blanco, investigador del Centre Delàs. 
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20 DE JUNY 2013 - 19 h 

4. Noves armes repressives 

Armes no letals i nova tecnologia de guerra i repressió. 

Tica Font, directora de l’ICIP i investigadora del Centre Delàs. 

José Luis Gordillo, investigador del Centre Delàs. 

 

 

Curs d'introducció a la solidaritat  

 

El Centre Delàs va coorganitzar aquest curs, 

juntament amb Intered, Institut de Drets Humans de 

Catalunya, Enginyeria Sense Fronteres, Arquitecetes 

Sense Fronteres i Proide. 

 

El curs va consistir en 10 sessions distribuïdes per 

quatre mòduls. 

 

 

8. Jornades  

 

 Jornades 2013: Noves formes de fer la guerra  

Aquestes jornades van 

ser la continuació del 

procés formatiu pel 2013 

començat amb el VI 

Seminari del Centre 

Delàs “Noves tecnologies 

de guerra, repressió i 

control ciutadà” amb 

l’objectiu d’aprofundir en 

el coneixement de l’evolució dels avenços tecnològics en armamentisme i les noves 

formes de fer la guerra.  
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Perquè la guerra ja no es fa com abans. Els exèrcits es troben en un procés de 

reducció d’efectius alhora que augmenta el component tecnològic dins les habilitats  

que es demanen al soldat del futur. La raó radica en els canvis de les amenaces a la 

seguretat que poden desestabilitzar un país. Moltes d’elles basades  en l’afectació dels 

sistemes informàtics, de protecció de dades o de subministrament energètic, i es 

poden realitzar sense utilitzar els mitjans militars tradicionals. Són noves formes de 

guerra que requereixen un canvi en el paradigma de la militarització que por donar, per 

tant, noves respostes a la seguretat.  

 

En el mateix context, les operacions militars a l’exterior d’avui dia són denominades 

amb una sèrie d’eufemismes que mostren la dificultat existent en el marc de la 

governabilitat global per legitimar les guerres que promouen interessos espuris. Les 

guerres compten amb una diversitat d’actors més enllà de les forces armades regulars 

d’un Estat-nació, que en aquestes jornades es va intentar identificar. Finalment, es va 

incloure una anàlisi de l’aplicació d’un obsolet marc jurídic internacional a les noves 

formes de fer la guerra i les carències que s’identifiquen en infinitat de casos, com per 

exemple pel que fa als atacs militars amb avions no tripulats. 

 

 
Programa: 

17 DESEMBRE 2013 – 18H  

L’hegemonia d’EUA i el tauler d’escacs mundial 

Antoni Segura, catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona 

(UB) 

Modera: Pere Ortega, coordinador i investigador del Centre Delàs 

 

17 DESEMBRE 2013 - 19.30H  

Canvis en les maneres de fer la guerra? 

Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción 

Humanitaria (IECAH) 

Oscar Mateos, professor de la Universitat Ramon Llull 

Modera: Alejandro Pozo, investigador del Centre Delàs 

 

18 DESEMBRE 2013 - 18 h  

Tecnologies de control i militarització de la seguretat 
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Gemma Galdon, investigadora en polítiques i tecnologies de seguretat / Security, 

Technology & Society de la UB 

José Maria Blanco, director Àrea d’Estudis Estratègics i Intel·ligència de l’ICFS de la 

Universitat Autònoma de Madrid 

Modera: Tica Font, directora de l’Institut Català Internacional per la Pau i investigadora 

del Centre Delàs 

 

18 DESEMBRE 2013 - 19.30 h  

El dret internacional davant les noves formes de guerres 

Jaume Saura, president de l’Institut Drets Humans de Catalunya (IDHC) i professor de 

Dret Internacional (UB) 

Felipe Gómez, professor de Dret Internacional i investigador de l’Institut de Drets 

Humans de la Universidad de Deusto (Bilbao) 

Modera: José Luis Gordillo, investigador del Centre Delàs 

 

Referància a les jornades en els media: 

La obsesión por la seguridad liquida la privacidad, en Público.es el 15/01/2014:  

http://www.publico.es/495205/la-obsesion-por-la-seguridad-liquida-la-privacidad 

 

9. Campanyes 

 

Stop inversions explosives  

L'objectiu de la campanya, que està en fase de 

conversa amb la Comissió de Defensa del 

Congrés, és aconseguir que en la nova llei 

espanyola sobre bombes de dispersió hi quedi 

expressament prohibit tot tipus de finançament 

d’aquestes armes, tan per part de les entitats 

financeres que operen en territori espanyol, com de les entitats espanyoles amb 

inversions a l’estranger. 

 

Global Day of Action 2013: El 12 de Desembre es va celebrar el dia d'Acció Mundial 

per detenir les inversions explosives, amb motiu de la publicació de la nova edició de 

l'informe sobre les inversions en empreses productores de municions de dispersió. 

http://www.publico.es/495205/la-obsesion-por-la-seguridad-liquida-la-privacidad
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Banca armada  

Amb les campanyes “BBVA sense armes” i “Banc 

Santander Sense Armes”, “Caixabank Sense 

Armes” i “Banca Armada”, impulsades pel Centre 

d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs de Justícia i 

Pau, l'Observatori del Deute en la Globalització i 

Setem Catalunya, es vol crear una opinió pública 

que afavoreixi un canvi d'actitud de les entitats 

financeres perquè cancel·lin les seves inversions en empreses d'armament i anul·lin el 

finançament d'empreses altament contaminants. 

Es vol promoure un autèntic respecte des drets humans i del medi ambient, mitjançant 

una pràctica més ètica en les inversions i mètodes corporatius de les empreses i 

entitats financeres, amb la finalitat d'aconseguir un planeta més just i habitable per a la 

humanitat. 

Durant l’any 2013 es van dur a terme intervencions a les Juntes d’accionistes del 

BBVA, del Banc Santander i de Caixabank, amb una àmplia difusió a premsa i internet.  

 

 

Objecció Fiscal a les despeses militars  

El SIOF, o Servei d'Informació de l'Objecció Fiscal a les 

despeses militars, és una entitat de caràcter no lucratiu que 

dóna suport a totes les campanyes que anualment es 

desenvolupen a Catalunya i a l'Estat espanyol per donar a 

conèixer l'objecció fiscal a les despeses militars. 

Durant el 2013 es va ajudar a realitzar l’objecció fiscal a 

membres de l’entitat i col·laboradores. La donació de les 

desviacions de despeses militars a socials es va fer a la Plataforma Afectats per 

l'Hipoteca (PAH), Reraguarda en Moviment i la Fundació Ateneu Sant Roc, 

 

Desmilitaritzem l’educació!  

La campanya Desmilitaritzem l’educació, impulsada pel Centre Delàs i altres entitats, 

té l’objectiu de denunciar la presència de l’exèrcit espanyol als espais educatius. Els 
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valors i finalitats de les Forces Armades, disciplina, 

obediència i androcentrisme, s’oposen als del model educatiu 

que fonamenta la LOE i que es vol pels joves del país, basat 

en el diàleg, la llibertat i la convivència pacífica. A més a més, 

en un context de greu situació econòmica, promocionar i 

publicitar l'exèrcit per augmentar-ne el reclutament no hauria 

de ser una prioritat. 

 

L’any 2013 es va demanar al Saló de l’Ensenyament, davant l’estand del Ministeri de 

Defensa, que les Forces Armades no hi siguin presents i es va impulsar la Xarxa de 

Centres Educatius Lliures de Armes. 

 

Campanya contra el comerç d'armes  

El Centre Delàs realitza informes crítics sobre el comerç d’armes espanyol, que es 

poten consultar a l’apartat informes. A més a més, a l’apartat estadístiques, es té accés 

a les dades de les vendes d’armes espanyoles a qualsevol lloc del món en els últims 

deu anys. 

El Centre Delàs, com a membre de IANSA, se suma a la campanya iniciada l’octubre 

de 2003 per Amnistia Internacional, Intermón Oxfam i IANSA. L’objectiu d’aquesta 

campanya es va aconseguir un acord mundial i jurídicament vinculant que es va 

plasmar en un Tractat Internacional sobre el Comerç d’Armes signat el juny del 2013. 

 

Retallem la despesa militar  

El Centre Delàs promou juntament amb altres entitats pacifistes la campanya Retallem 

la despesa militar; invertim en despesa social, llençada per una quinzena d’entitats de 

l’Estat espanyol.  

 

Aquesta campanya forma part de l’activitat de Justícia i Pau com a 

membre de l’Oficina Internacional per la Pau (IPB), per la que se 

suma al Dia d’Acció Mundial contra la Despesa Militar, que 

es va realitzar el 15 d’abril de 2013, coincidint amb la presentació de 

l’informe de l’Institut d’Investigació per la Pau d’Estocolm (SIPRI), que inclou noves 

dades sobre despesa militar. . Aquest dia, persones arreu del món s’uneixen en 
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accions per atreure l’atenció pública, mediàtica i política sobre els costos de la 

despesa militar i la necessitat de noves prioritats. 

 

 

 

 

Stop bombes dispersió  

 

 

 

 

Justícia i Pau és membre de la Cluster Munition Coalition (CMC) internacional, ha 

llençat una campanya per la prohibició de les bombes de dispersió amb Greenpeace, 

la Comissió Catalanala Fundació per la Pau i el Moviment per la Pau. d’Ajuda al 

Refugiat, 

En el 2013 es va celebrar el dia d’acció global contra les bombes de dispersió.  

 

Campanya per l’Abolició de les Armes Nuclears (ICAN)  

El Centre Delàs participa en la Campanya 

Internacional per a l’Abolició de les Armes 

Nuclears (ICAN) impulsada des de Suïssa que lluita 

per l’elaboració d’un tractat que prohibeixi l’ús de les 

armes nuclears a nivell internacional i que sigui ratificat pels diversos governs dels 

diferents països del món degut a la darrera proliferació d’armes nuclears en diversos 

punts del planeta.  El Centre Delàs participa en la campanya amb l’objectiu de donar 

més impuls a una iniciativa que, gràcies a l’acció coordinada de vàries entitats d’arreu 

del món, pretén eliminar completament les armes nuclears degut a l’enorme perill que 

representen per a la humanitat.  

 

10. Premsa i comunicació 

Pau Global - butlleti 

Revista electrònica distribuïda pel Centre Delàs, a més dels socis i col·laboradors de 

Justícia i Pau, a un ampli llistat de persones i entitats que expressen interès en rebre-

la. Es tracta d’un recull d’articles escrits per membres del Centre Delàs o articles dels 
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quals des del Centre Delàs s’ha considerat oportú fer difusió. La revista és en català i 

castellà. Actualment, s’envia a 6700 adreces electròniques.  

El 2012 s’han enviat 6 edicions del Pau Global (del número 85 al 91) i altres 

informacions d’interès sobre les activitats del Centre Delàs: 

 

 Pau Global 85, gener 2013 

 Pau Global 86, abril 2013 

 Pau Global 87, maig 2013 

 Pau Global 88, juny 2013 

 Pau Global 89, juliol 201 

 Pau Global 90, setembre 2013 

 Pau Global 91, novembre 2013 

 

Pàgina web del Centre Delàs (www.centredelas.org): 

La pàgina web del Delàs ha tingut El 

nombre total de visites del 01/01/2013 

al 31/12/2013 ha estat de 62.085, 

49888 visitants únics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents Audiovisuals 

Pere Ortega: el perill de les armes químiques  

La importància de la completa prohibició de les armes 

químiques. Explicació del perill que suposen l'armes químiques i 

biològiques per a les persones. Compostes d'agents químics i 

gasos que provoquen cremades, asfíxies, aletraciones en el 

sistema immunològic que poden causar la mort.  
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Activisme accionarial contra la banca armada  

Video realizado por Antonio Montesinos, publicado en 

abierto en www.wawancara.es sobre la Incidencia 

Accionarial en la Banca española para denunciar sus 

inversiones en armamento. Realizadas en el marco de las 

campañas Banca Armada, Banco Santander Sin Armas y 

BBVA sin Armas, impulsadas por el Centro de Estudios por 

la Paz JM Delàs, el Observatorio de la Deuda en la Globalización y Setem.  

Articles Publicats 

1. L'OTAN i l'estat propi, José Luis Gordillo. 9 del gener de 2013, en Directa 

2. Cap a la Seguretat Humana, Jordi Calvo . 23 del gener de 2013, en Directa 

3. Mali, una guerra neocolonial que demostra la miopia política de la UE, Pere 

Ortega. 23 del gener de 2013, en Directa 

4. Pirates somalis: una bona excusa, Teresa de Fortuny, Xavier Bohigas i Loretta 

P. Martin. 30 del gener de 2013, en Directa. 

5. #InfanciaSenseArmes, Marina Perejuan. En Directa, 27 de febrer del 2013 

6. El nou tractat internacional d'armes, Jordi Calvo . En ara, 26 de març del 2013 

7. El ministre de Defensa viatjant, Eduardo Melero. En Directa, 10 d'abril del 2013 

8. Noviolència per coherència o com estratègia, Jordi Clavo . En Directa, 17 d'abril 

del 2013 

9. Quan es toquen les vaques sagrades, Joan Farrés. En Directa, 8 de maig del 

2013 

10. Les guerres de videojoc del segle XXI, Jordi Calvo . En ara, 29 de maig del 

2013 

11. El papel de España en la guerra de Mali, Jordi Calvo . En Diagonal, 30 de maig 

- 12 de juny del 2013 

12. Per l'abolició de les bombes nuclears, Xavier Bohigas. En ara, 8 de juliol del 

2013 

13. La insoportable deuda militar en España, Jordi Calvo . En Global, Agosto 2013. 

14. Més mà justa al Salvador, M. Gabriela Serra. En Directa, 24 de juliol del 2013. 

15. Educats en la violància, Jordi Calvo . En ara, 18 de setembre del 2013. 

16. Asesinada por oponerse a la minería, Tomás Gilbert i María Jesús Pinto. En el 

bloc Otras miradas, en publico.es, 8 de octubre del 2013 
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17. Crisi i alternatives de canvi, Pere Ortega. En Directa,  23 de octubre del 2013 

18. Prohibim totalment les bombes de dispersió, Jordi Calvo . En ara, 20 de 

novembre de 2013 

19. Qui té por de la mobilització indígena?, Tomàs Gisbert i Maria Jesús Pinto. En 

Directa, 13 de novembre de 2013 

20. La burbuja de las armas españolas, Pere Ortega. En Alternativas Económicas, 

octubre del 22013, 

21. Les mentides de la despesa militar, Pere Ortega. En ara, 24 de octubre del 

2013 

22. Exèrcit català?, Pere Ortega. En ara, 20 de maig del 2013 i en Converses i 

Debats, setembre – desembre del 2013 

23. El salt de Defensa per concentrar la indústria armamentista, Eduardo Melero. 

En Directa, 18 de desembre del 2013 

 

Bloc del Centre Dèlas 

Es va criar el bloc Adéu a les Armes a Eldiario.es, l’apartat de Catalunya Plural, per 

servir com plataforma de publicació d'articles. El 2013 es van publicar 36 articles. 

 

1. Com disparar una arma amb deu anys,  Marta Alemany; 

2. Exèrcits nous amb robots, però les víctimes són les de sempre; 

3. Mandela. Conversió personal; 

4. Guerra civil? No, guerra global!, Albert Orta; 

5. Ciberseguretat i defensa: els nous reptes de l’era de la informació, Anna 

Escoda; 

6. L’escut antimíssils, cada cop més a prop, Teresa de Fortuny; 

7. Submarins nuclears i perill mediambiental a Gibraltar, Xavier Bohigas; 

8. Dels incidents aïllats i la fe cega, Maria de Lluc; 

9. L’opac pressupost militar de l’Estat espanyol, Camino Simarro; 

10. Sobre la interdependència de la independència, José Luis Gordillo; 

11. El pla russo-nordamericà. Un petit primer pas, Blanca Camps Febrer; 

12. Corea del Nord: present i futur, Anna Escoda; 

13. Què fer a Síria?, Pere Ortega; 

14. La manca d’independència de la Justícia militar, Tomàs Gisbert; 

15. Un arma anomenada educació, Txus Delgado; 
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16. Egipte vista des de Turquia, Blanca Camps Febrer; 

17. Nou espionatge al vell estil, Tica Font; 

18. El militarisme i Egipte, Pere Ortega; 

19. I els bancs continuen mentint, Joan Farrés; 

20. ¿Els mesos decisius per a Síria?, Valentina Saini; 

21. El Tribunal Suprem, l’OTAN i la democràcia, Eduardo Melero; 

22. Increment de la militarització a Andalusia, Teresa de Fortuny; 

23. Aturar la bogeria de les armes nuclears, Marta Alemany; 

24. Urani empobrit, bombes i centrals nuclears,  Xavier Bohigas; 

25. Objecció i arques buides 

26. Quina seguretat es privatitza?,  Albert Orta; 

27. Tractat o Mercat internacional d’armes? 

28. Llops solitaris i llibertat d’expressió,  José Luis Gordillo; 

29. Jugar amb paraules també és jugar amb foc,  Blanca Camps; 

30. El secret més ben guardat. L’actuació de les tropes espanyoles a Iraq i 

Afganistan, Tomàs Gisbert; 

31. Colòmbia, un raig d’esperança a la pau,  Tica Font; 

32. Per què es volen enviar més armes a Síria?,  Jordi Calvo; 

33. L’escrache és violència?,  Pere Ortega; 

34. Campanya Stop Killer Robots,  Tica Font; 

35. Noviolència per coherència o com estratègia,  Jordi Calvo; 

36. El ministre viatjant,  Eduardo Melero; 

 

Altres Blocs 

Algunos de los miembros del Centre Delàs publican sus a en otros blogues . A 2013 es 

van publicar 54 articles. 

 

Diario de un altermundista, Jordi Calvo: 

1. Ejércitos nuevos con robots , pero las víctimas son las de siempre; 

2. Prohibir totalmente las bombas de racimo; 

3. Fernández vs Rato; 

4. Ciberseguridad y ciberguerra; 

5. De la banca armada a la banca ética; 

6. Violencia armada en EEUU; 
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7. La insoportable deuda militar en España; 

8. La guerra no empieza ahora; 

9. ¿Es violento el escrache?; 

10. Desobedecer la violencia; 

11. España y la guerra de Mali; 

12. Videojuegos que matan; 

13. El Mercado Internacional de Armas; 

14. Más armas a Siria; 

15. Noviolencia como estrategia o por coherencia; 

16. Los 3 más poderosos de España; 

17. ¡Reduzcamos el gasto militar, ahora más que nunca!; 

18. La mejor arma es la que no existe; 

19. Propuestas de seguridad y defensa de los partidos políticos catalanes; 

20. La violencia de Cantó; 

21. Coherencia y activismo; 

22. Pacifistas y no a la guerra; 

23. Pacientes manchegos criminalizados; 

24. Armas para conflictos; 

25. Educación militar no, gracias; 

26. Armas españolas para civiles de EEUU; 

27. Dar hasta que te duela; 

 

Crónicas insumisas, Tica Font y Pere Ortega: 

1. Armas españolas a Oriente Próximo; 

2. Estados Compartidos; 

3. Mandela, un sueño no realizado; 

4. Nelson Mandela, un mito; 

5. Bárcenas, Fabra, cultura de corrupción; 

6. Insumisos por la democracia; 

7. No hay Paz sin justicia social; 

8. Bankia, CaixaBank e industria militar; 

9. Espionaje: mentiras, juegos y negocio; 

10. La ineficiencia de las inversiones militares; 

11. La investigación civil siempre pierde frente a la militar; 
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12. Las mentiras del gasto militar; 

13. Larga vida a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas; 

14. Coste-Beneficio de la guerra. Lecciones para Siria; 

15. Un nuevo proceso constituyente; 

16. Lecciones de la comisión de paz de Kosovo, 1999; 

17. ¿Obama Nobel de paz?; 

18. “El efecto CNN” y Siria; 

19. Siria, o cómo aprender de los errores; 

20. La revolución democrática en Egipto; 

21. Egipto, ¿La Argelia de hace 20 años?; 

22. Derecho a decidirlo todo; 

23. Indra crea un nuevo centro de ciberseguridad, ciberdefensa y ciberinteligencia; 

24. ¿Impulsar la industria militar europea?; 

25. Polémica en Alemania por la venta de tanques a Arabia Saudí; 

26. Insumisos hoy como ayer; 

27. Yes, We Scan; 

 

Xarxes Socials 

El Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs es pot trobar en Facebook, on la seva pàgina 

té més de sis-cents seguidors: https://www.facebook.com/pages/Centre-dEstudis-per-

la-Pau-JM-Del%C3%A0s/363285387088180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/pages/Centre-dEstudis-per-la-Pau-JM-Del%C3%A0s/363285387088180
https://www.facebook.com/pages/Centre-dEstudis-per-la-Pau-JM-Del%C3%A0s/363285387088180
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El Centre Delàs també es pot seguir a través del Twitter, on té prop de mil seguidors 

(961): https://twitter.com/CentreDelas 

 

 Al llarg de 2013, tal com en el passat i en el futur, les xarxes socials van assumir un 

paper de relleu en la comunicació amb la societat civil, servint de plataforma de 

divulgació d'esdeveniments i informació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes de Premsa 

1. Intervención Junta accionistas BBVA 2013 

2. Acceptarà Botín el repte? 

3. Exigim compromisos en favor de la cultura de pau a la Junta d'Accionistes del 

BBVA 

4. El gasto militar mundial disminuye pero aumenta en China y Rusia, según el 

SIPRI 

5. L’embargament d’armes de la Unió Europea a Síria no hauria de ser modificat, 

alerten entitats de pau. 

6. Un gran augment de les exportacions d'armes de la UE es revelat en un 

informe anual poc transparent, incomplet i desconegut. 

7. Catalunya, nació de pau. 

 

 

https://twitter.com/CentreDelas
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Emailing 

El centre ofereix un servei de correu electrònic, que serveix per anunciar 

esdeveniments, campanyes, informes, entre altres. En 2013 va enviar 17 correos: 

 

1. Informe 20: Evolución de la banca armada en España 

2. Noves formes de fer la guerra. 17 i 18 de desembre a Barcelona  

3. Nuevo informe de gasto militar / Nou informe de despesa militar  

4. Jornades Centre Delàs 2013: Noves formes de fer la guerra  

5. Nou informe de comerç d'armes/Nuevo informe de comercio de armas  

6. Nueva publicación/Nova publicació: Banca Armada vs Banca Ética  

7. Núm. 47 de la Revista Materials de treball/Materiales de trabajo  

8. Nou Informe sobre la indústria militar a Catalunya  

9. Nuevo Informe: ARMAS, DEUDA Y CORRUPCIÓN  

10. VI Seminari del Centre Delàs  

11. Ajuda'ns a denunciar les inversions en armes de Caixabank  

12. Presentació Informe Pirateria a Somàlia  

13. Materiales de trabajo 46/Materials de treball 46  

14. Nuevo informe: Las otras violencias en América Latina  

15. Cesión acciones campañas BBVA y Santander sin armas  

16. Ajuda'ns a construir un món desarmat   

17. Informe exportaciones españolas de armamento 2002-2011  

 

11. Impacte Mediàtic 

Com resultat de la seva investigació, el nom del Centre Delàs, o el dels seus 

col·laboradors, he estat referit varies vegades en els mitjans, sigui en diaris, en 

pàgines web de moviments per la pau, o bé en blocs d'informació. Com resultat d'una 

breu recerca, el Centre Delàs va trobar el seu nom, o el dels seus col·laboradors, 

esmentat més de 100 vegades al llarg de 2013. A l’annex es pot trobar el detall de les 

intervencions als mitjans de comunicació de l’any 2013. 

 

Participació a plataformes i xarxes 
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El centre Delàs col·labora amb: 

– SIPRI (Stockholm International Peace Institute);  

  

El Centre Delàs és membre o participa a: 

– ENAAT (European Network Against Arms Trade)   

– IPB (International Peace Bureau)   

– aiPAZ (Asociación Española de Investigación para la Paz)   

– CMC (Cluster Munition Coalition)   

– WRI (War Resisters' International)   

– IANSA (International Action Network on Small Arms)   

– ican (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons)   

– Campaign to STOP Killer Robots  
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12. Annexos 

Annex 1 – Impacte als mitjans 

Com resultat d'una breu recerca, el Centre Delàs va trobar el seu nom, o el dels seus 

col·laboradors, esmentat més de 100 vegades al llarg de 2013, en periòdics i en 

l’Internet. 

Diaris: 

 Centre Delàs: 

o Directa (2 referències); ABC (2); El triangle (1); El Periodico de Aragon 

(1); Publico.es (1); El Diario.es/galicia (1); PPC (1); 20 minuts (1). 

 Pere Ortega: 

o La Marea (2); Directa (2); ara (1). 

 Tica Font:  

o heraldo.es/noticias (1). 

 Jordi Calvo: 

o Diagonal (1); Directa (1); Wawancara - entrevista (1). 

 Jose Luis Gordillo: 

o Diagonal (1). 

 Alejandro Pozo, Camino Simarro: 

o Diagonal (1). 

Internet 

 Centre Delàs: 
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o Nonaogastomilitar, 4 referències 

http://www.nonaogastomilitar.org/category/etiquetas/centro-delas 

o Diagonal el 5/3/2013:  

https://www.diagonalperiodico.net/global/senores-la-guerra-

madrid.html y el 5/3/2013:  

https://www.diagonalperiodico.net/global/32000-millones-deuda-

publica-programas-armamento.html 

o Sinkuartel http://www.sinkuartel.org/es/kemmoc/documentos/511-

informes-del-centre-delas.html 

o Rojo y Negro el 19/1/2013:  

http://www.rojoynegro.info/articulo/agitaci%C3%B3n/exportaciones

-espa%C3%B1olas-armamento-2002-201-cuando-la-venta-armas-

es-una-prioridad 

o Periodisme i Consciencia el 17/3/2013:  

http://periodismeiconsciencia.org/exigeixen-al-bbva-un-

compromis-per-la-pau-al-mon/ 

o Col.lectiu Rets el 18/1/2013 

http://collectiurets.wordpress.com/2013/01/18/espanya-exporta-

armes-per-valor-de-sis-milions-deuros-diaris/ y el 2/7/2013: 

http://collectiurets.wordpress.com/2013/02/07/peticio-daccions-per-

participar-a-les-juntes-daccionistes-del-banc-santander-i-bbva/  

o El Punt Avui el 18/8/2013: http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-

economia/18-economia/670870-incorregibles.html?cca=1 y el 

16/7/2013:  http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-

politica/663023-la-piscina-de-lexercit.html?cca=1 

o 20minutos el 2/12/2013: 

http://www.20minutos.es/noticia/1989446/0/presupuesto-

defensa/15000-millones/centro-delas/ 

http://www.nonaogastomilitar.org/category/etiquetas/centro-delas
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o Banca Armada: http://www.bancaarmada.org/index.php/es?start=10 

o ICIP el 12/7/2013:   

http://www20.gencat.cat/portal/site/icip/menuitem.722ea8deaa29e9

7556159f10b0c0e1a0/?vgnextoid=becf20789735b210VgnVCM10000

00b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=becf20789735b210VgnVCM10000

00b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=4d77a11f2a1df310V

gnVCM2000009b0c1e0aRCRD&newLang=es_ES 

o Raco Catala el 20/11/2013: 

http://www.racocatala.cat/forums/fil/180851/cada-catal-paga-353-

euros-lany-despesa-militar-espanyola 

o Aporrea el 1/7/2013: 

http://www.aporrea.org/internacionales/n231831.html 

o CGT el 9/7/2013: 

http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article9357#.UvDX4j15Pts 

o Grup Tortuga el 2/6/2013:   http://www.nodo50.org/tortuga/30-anos-

de-lucha-economica-contra 

o elespiadigital el 16/5/2013: 

http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/empresas/2123-el-

centro-delas-revela-en-un-informe-la-actividad-de-un-complejo-

militar-industrial-en-espana-con-la-venta-de-tecnologia-de-uso-

militar-a-mas-de-30-paises-en-conflicto 

o nuevatrinchera el8/7/2013: 

http://nuevatrinchera.wordpress.com/2013/07/08/el-uso-de-drones-

convierte-la-guerra-en-un-videojuego-con-victimas-reales/ 

o CODOPA, diverses referències: http://www.codopa.org/cooperacion-

desarrollo-comunidades-

subdesarrolladas/documentacion/publicaciones-para-

descargar_29_1_ap.html 
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 Pere Ortega: 

o La Marea el 19/7/2013: http://www.lamarea.com/2013/07/09/las-

empresas-con-produccion-militar-han-recibido-19-millones-en-

ayudas-la-ultima-decada/ 

o Grupo Tortuga el 4/7/2013: http://grupotortuga.com/Una-empresa-

que-fabricaba-minas-se 

o Arainfo el 7/5/2013: http://arainfo.org/2013/05/mambru-presenta-en-

la-pantera-rossa-la-campana-objecion-fiscal-al-gasto-militar-2013/ 

o Eltriangle el 9/7/2013: http://www.eltriangle.eu/es/notices/2013/07/-

las-empresas-que-tienen-lineas-de-produccion-militar-han-

recibido-19-millones-de-euros-en-ayudas-lo-208.php 

o La Palanca el 11/11/2013: http://lapalancainformacion.org/las-cifras-

oficiales-del-gasto-militar-son-un-fraude/ 

o Attack el 11/11/2013: http://www.attacmadrid.org/?p=10257 

o Revolta Global el 14/11/2013: 

http://www.revoltaglobal.cat/spip.php?article5696 

o Kaos en la red (14/10/2013: 

http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/71084-las-trampas-

que-disfrazan-el-gasto-militar-en-espa%C3%B1a.html 

o utopiaContagiosa el 24/2/2013: 

http://www.utopiacontagiosa.org/2013/02/24/pere-ortega-jose-luis-

gordillo-y-el-manifiesto-pacifista-cataluna-por-la-seguridad-

humana/ y el 2/3/2013: 

http://www.utopiacontagiosa.org/2013/03/02/pere-ortega-se-

posiciona-por-la-desaparicion-de-los-ejercitos/ 

o Tercera el 18/7/2013: 

http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article55199 
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o La verdad nos hara libres el 14/10/2013:  

http://www.laverdadnosharalibres.es/las-trampas-que-disfrazan-el-

gasto-militar-en-espana/ 

 

 Gabriela Serra: 

o El Punt Avui el 28/11/2013: 

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-

politica/697142-manifest-per-un-estat-catala-sense-

exercit.html?cca=1 

 Jordi Calvo: 

o Periodisme i Consciencia el 4/12/2013: 

http://periodismeiconsciencia.org/banca-armada-vs-banca-etica-2/ 

y el 28/11/2013: http://periodismeiconsciencia.org/banca-armada-

vs-banca-etica/ 

o SETEM http://www.setem.org/blog/es/comunitat-

valenciana/presentacion-libro-banca-armada-vs-banca-etica 

o Sociologia Crítica el 6/9/2013: 

http://dedona.wordpress.com/2013/09/06/espana-la-insoportable-

deuda-militar-jordi-calvo/  

 Tica Font:  

o 10/10/2013: 

https://miraloqueestanhaciendo.wordpress.com/2013/10/10/defensa

-camufla-un-gasto-de-3-500-millones-en-armas-en-sus-ultimos-

tres-presupuestos/ 

o 15/10/2013: 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/seminario-

aborda-derecho-paz-tendencia-armamentistica-actual_890982.html 
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o 7/10/2013:  http://www.caffereggio.net/2013/10/07/coste-beneficio-

de-la-guerra-lecciones-para-siria-de-tica-font-en-publico/ 

o 22/10/2013: 

http://www.asturbulla.org/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=23179:la-investigacion-civil-siempre-pierde-frente-a-la-

militar&catid=117:ciencia-y-tecnologia&Itemid=70 

o 10/11/2013: http://agencias.lamula.pe/2013/10/11/larga-vida-a-la-

organizacion-para-la-prohibicion-de-armas-quimicas/agencias/ 

o 13/5/2013: http://www.cronicapopular.es/2013/05/tica-font-y-pere-

ortega-desobedecer-impugnar-objetar-el-gasto-militar/ 

o 4/9/2013: http://www.tv3.cat/videos/4666991/Siria-intervencio-mes-

a-prop-Tica-Font-directora-Institut-Catala-per-la-Pau 

 Eduardo Melero 

o Vanguardia el 15/7/2013: 

http://www.lavanguardia.com/54377813807/index.html 

o Eldiario el 14/7/2013: 

http://www.eldiario.es/desalambre/opinion/Marruecos-armas-

armamento-exportaciones-Espana-

Sahara_Occidental_0_153634868.html y el 4/6/2013:   

http://www.eldiario.es/desalambre/blog/ocultan-estadisticas-

oficiales-comercio-armamento_6_139696052.html 

 Gabriela Serra: 

o eldiario el 27/11/2013: http://www.eldiario.es/politica/Activistas-

Cataluna-independiente-ejercito-OTAN_0_201230368.html 

o elpuntavui el 28/11/2013: http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-

politica/17-politica/697142-manifest-per-un-estat-catala-sense-

exercit.html?cca=1 
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 Informes del Centre Delàs: 

o Dezembre de 2013: 

http://chavelaatravesdelespejo.blogspot.com.es/2013/12/nuevo-

informe-sobre-la-banca-armada-en.html 

o Altermon Consciencia el 23/12/2013: 

https://altermon.wordpress.com/2013/12/23/evolucion-de-la-banca-

armada-en-espana/ 

o Foro Social Jaen, diverses referències: 

http://www.nodo50.org/forosocialjaen/ 

o Rojo y Negro el 5/7/2013: 

http://www.rojoynegro.info/articulo/agitaci%C3%B3n/el-centro-

del%C3%A0s-publica-espa%C3%B1ol-el-informe-armas-deuda-

corrupci%C3%B3n-el-gasto-milita 

o Tercera info el 27/10/2013: 

http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article59614 

o El confidencial el 23/10/2013: http://www.elconfidencial.com/ultima-

hora-en-vivo/2013-10-23/espana-gastara-354-por-habitante-en-

defensa-en-2014-segun-justicia-y-paz_77429/ 

o Catalunya Religió el 22/10/2013: 

http://catalunyareligio.cat/es/articles/47980 

o R-Evolucion el 2/12/2013: http://r-evolucion.es/2013/12/02/defensa-

gasta-15-000-millones/ 

o Argenpress el 28/10/2013: 

http://www.argenpress.info/2013/10/espana-la-cara-oculta-del-

gasto-militar.html 

o Meneame el 23/12/2013: http://www.meneame.net/story/gasto-

militar-rajoy-ha-sido-superior-4-500-millones-reconocido 
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o Diaria Militar el 28/10/2013: http://www.diariomilitar.es/?tag=aumento 

o lejos del tiempo el 12/10/2013: 

http://lejosdeltiempo.wordpress.com/2013/10/12/las-trampas-que-

disfrazan-el-gasto-militar-en-espana/ 

o Elpais el 5/12/2013: http://blogs.elpais.com/tv-

blog/2013/12/m%C3%A1s-madera.html 

o SinKuartel (todos los informes): 

http://www.sinkuartel.org/es/kemmoc/documentos/511-informes-

del-centre-delas.html 

o WRI el 4/10/2013: http://www.wri-irg.org/es/node/22525 

o Libertatio: 

http://periodicoellibertario.blogspot.com.es/2013/10/informe-

registra-altas-compras-de.html 

o Revista de Pangea el 9/7/2013: 

http://revista.blog.pangea.org/?p=97555 

o Asoc. Prof. Cooperantes el 5/7/2013: 

http://cooperantes.net/2831/informe-armas-deuda-y-corrupcion-

gasto-militar-y-crisis-de-la-ue/ 

o Paz i Seguridad el 5/6/2013: http://www.tni.org/es/briefing/armas-

deuda-corrupcion 

o Aldea San Miguel el 18/7/2013: 

http://www.aldeadelbarral.es/index.php?option=com_content&view

=article&id=2623%3Aep-armas-deuda-

corrupcion&catid=68%3Anoticias-2013&Itemid=1 

o CGT el 6/7/2013: 

http://cgtmadbarajas.blogspot.com.es/2013/07/armas-deuda-y-

corrupcion-el-gasto.html 
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o 15/4/2013: http://otannoalbacete.es/nuevo-informe-del-centre-delas-

sobre-armas-deuda-y-corrupcion/ 

o Insumissia el 13/5/2013: 

http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article5293 

o WRI el 14/2/2013:  http://wri-irg.org/es/node/21233 

o ALAI el 15/2/2013:  http://alainet.org/active/61631 

o TomaLaPalabra el 

22/1/2013: http://tomalapalabra.periodismohumano.com/2013/01/22/

las-exportaciones-espanolas-de-armamento-2002-2011/ 

o Tercera el 23/3/2013: 

http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article49001 

o FUHEM: http://www.fuhem.es/ecosocial/noticias.aspx?v=9313&n=0 

o AmigosTierraMexico el 13/2/2013: 

http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/militarizacion/60-

militarizacion/1478-informe-exportaciones-espanolas-de-

armamento-2002-2011-cuando-la-venta-de-armas-es-una-prioridad-

politica.html 

o Tortuga (28/1) http://grupotortuga.com/Exportaciones-espanolas-de 

o 18/1/2013: http://noticias.terra.es/espana/espana-exporta-6-

millones-de-euros-diarios-en-armas-segun-centro-por-la-

paz,9a2745c0b244c310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html 

o MiradaCritica el 23/1/2013: 

http://miradescritiques.blogspot.com.es/2013/01/cuando-la-venta-

de-armas-es-una.html 

o Meneame: http://www.meneame.net/story/exportaciones-espanolas-

armamento-2002-2011-cuando-venta-armas 
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o DiarioVasco el 18/1/2013: 

http://www.diariovasco.com/agencias/20130118/mas-

actualidad/politica/espana-exporta-millones-euros-

diarios_201301181355.html 

o Contraingerencia el 24/3/2013: 

http://www.contrainjerencia.com/?p=64488 

o http://bitacoras.com/anotaciones/exportaciones-espanolas-de-

armamento-2002-2011-cuando-la-venta-de-armas-es-una-prioridad-

politica/32744058/ 

o Fuera de Palacio el 1/2/2013: 

http://fueradepalacio.wordpress.com/category/comercio-de-

armamento/ 

o Totgramenet (18/1) http://totgramenet.cat/espana-en-la-octava-

posicion-en-el-ranking-mundial-de-paises-exportadores-de-

armamento/ 

o 28/1/2013: http://depoliticaehistoria.blogspot.com.es/2013/01/las-

exportaciones-espanolas-de.html 

o El confidencial el 18/1/2013: http://www.elconfidencial.com/ultima-

hora-en-vivo/2013/01/espana-exporta-millones-euros-diarios-

armas-20130118-82567.html 

o Aipaz: http://www.aipaz.org/content/index.php/agenda/item/149-el-

centro-del%C3%A0s-presenta-el-informe-militarismo-en-

am%C3%A9rica-latina 

 


